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Muudatusettepanek 155
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Muud suitsetatavad tubakatooted kui 
sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide 
tubakas, mida tarbivad peamiselt 
vanemaealised tarbijad, tuleks vabastada 
teatavate märgistamise suhtes kehtestatud 
nõuete täitmisest, kui ei toimu olulisi 
muutusi müügimahus või noorte 
tarbimisharjumustes. Selliste muude 
tubakatoodete märgistamisel tuleks 
järgida erieeskirju. Tuleb tagada, et 
terviseohu hoiatused on suitsuvabale 
tubakatootele lisatud nähtavale kohale. 
Hoiatused tuleks seetõttu paigutada 
suitsuvaba tubakatoote pakendi kahele 
peamisele pinnale.

(24) Tuleb tagada, et terviseohu hoiatused 
on suitsuvabale tubakatootele lisatud 
nähtavale kohale. Hoiatused tuleks seetõttu 
paigutada suitsuvaba tubakatoote pakendi 
kahele peamisele pinnale.

Or. fi

Muudatusettepanek 156
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Muud suitsetatavad tubakatooted kui 
sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide 
tubakas, mida tarbivad peamiselt 
vanemaealised tarbijad, tuleks vabastada 
teatavate märgistamise suhtes kehtestatud 
nõuete täitmisest, kui ei toimu olulisi 
muutusi müügimahus või noorte 
tarbimisharjumustes. Selliste muude
tubakatoodete märgistamisel tuleks 

(24) Muud suitsetatavad tubakatooted kui 
sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide 
tubakas peaks vastama samadele 
märgistamise suhtes kehtestatud nõuetele 
kui sigaretid ja isevalmistatavate 
sigarettide tubakas Tuleb tagada, et 
terviseohu hoiatused on suitsuvabale 
tubakatootele lisatud nähtavale kohale. 
Hoiatused tuleks seetõttu paigutada 
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järgida erieeskirju. Tuleb tagada, et 
terviseohu hoiatused on suitsuvabale 
tubakatootele lisatud nähtavale kohale. 
Hoiatused tuleks seetõttu paigutada 
suitsuvaba tubakatoote pakendi kahele 
peamisele pinnale.

suitsuvaba tubakatoote pakendi kahele 
peamisele pinnale.

Or. en

Selgitus

Kõik suitsetatavad tubakatooted peaksid kandma kombineeritud terviseohu hoiatusi (st 
pildilisi terviseohu hoiatusi ja teksthoiatust).

Muudatusettepanek 157
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Muud suitsetatavad tubakatooted kui 
sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide 
tubakas, mida tarbivad peamiselt 
vanemaealised tarbijad, tuleks vabastada 
teatavate märgistamise suhtes kehtestatud 
nõuete täitmisest, kui ei toimu olulisi 
muutusi müügimahus või noorte 
tarbimisharjumustes. Selliste muude
tubakatoodete märgistamisel tuleks järgida 
erieeskirju. Tuleb tagada, et terviseohu 
hoiatused on suitsuvabale tubakatootele 
lisatud nähtavale kohale. Hoiatused tuleks 
seetõttu paigutada suitsuvaba tubakatoote 
pakendi kahele peamisele pinnale.

(24) Muude suitsetatavate tubakatoodete
kui sigaretid ja isevalmistatavate 
sigarettide tubakas märgistamisel tuleks 
järgida erieeskirju. Tuleb tagada, et 
terviseohu hoiatused on suitsuvabale 
tubakatootele lisatud nähtavale kohale. 
Hoiatused tuleks seetõttu paigutada 
suitsuvaba tubakatoote pakendi kahele 
peamisele pinnale.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada kõrgel tasemel tervisekaitse ja võrdne kaitse kõigile tarbijatele kogu 
Euroopa Liidus, peaksid muud suitsetatavad tubakatooted kui sigaretid ja isevalmistatavate 
sigarettide tubakas vastama samadele märgistamise suhtes kehtestatud nõuetele.
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Muudatusettepanek 158
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Muud suitsetatavad tubakatooted kui 
sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide 
tubakas, mida tarbivad peamiselt 
vanemaealised tarbijad, tuleks vabastada 
teatavate märgistamise suhtes kehtestatud 
nõuete täitmisest, kui ei toimu olulisi 
muutusi müügimahus või noorte 
tarbimisharjumustes. Selliste muude 
tubakatoodete märgistamisel tuleks 
järgida erieeskirju. Tuleb tagada, et 
terviseohu hoiatused on suitsuvabale 
tubakatootele lisatud nähtavale kohale. 
Hoiatused tuleks seetõttu paigutada 
suitsuvaba tubakatoote pakendi kahele 
peamisele pinnale.

(24) Muid suitsetatavaid tubakatooteid kui 
sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide 
tubakas ning samuti neid tarbivaid
peamiselt vanemaealisi tarbijaid ei tohi
vabastada teatavate märgistamise suhtes 
kehtestatud nõuete täitmisest. Tuleb 
tagada, et terviseohu hoiatused on 
suitsuvabale tubakatootele lisatud 
nähtavale kohale. Hoiatused tuleks seetõttu 
paigutada suitsuvaba tubakatoote pakendi 
kahele peamisele pinnale.

Or. el

Selgitus

Käesolev direktiiv kaitseb võrdväärselt tubakatoodete kõiki tarbijaid.

Muudatusettepanek 159
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Muud suitsetatavad tubakatooted kui 
sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide 
tubakas, mida tarbivad peamiselt 
vanemaealised tarbijad, tuleks vabastada 
teatavate märgistamise suhtes kehtestatud 
nõuete täitmisest, kui ei toimu olulisi 
muutusi müügimahus või noorte 
tarbimisharjumustes. Selliste muude 

(24) Muud suitsetatavad tubakatooted kui 
sigaretid, isevalmistatavate sigarettide 
tubakas ja vesipiibutubakas, mida tarbivad 
peamiselt vanemaealised tarbijad, tuleks 
vabastada teatavate märgistamise suhtes 
kehtestatud nõuete täitmisest, kui ei toimu 
olulisi muutusi müügimahus või noorte 
tarbimisharjumustes. Selliste muude 
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tubakatoodete märgistamisel tuleks järgida 
erieeskirju. Tuleb tagada, et terviseohu 
hoiatused on suitsuvabale tubakatootele 
lisatud nähtavale kohale. Hoiatused tuleks 
seetõttu paigutada suitsuvaba tubakatoote 
pakendi kahele peamisele pinnale.

tubakatoodete märgistamisel tuleks järgida 
erieeskirju. Tuleb tagada, et terviseohu 
hoiatused on suitsuvabale tubakatootele 
lisatud nähtavale kohale. Hoiatused tuleks 
seetõttu paigutada suitsuvaba tubakatoote 
pakendi kahele peamisele pinnale.

Or. ro

Muudatusettepanek 160
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Liikmesriikides kehtivad pakendis 
olevate sigarettide minimaalse arvu kohta 
erinevad eeskirjad. Need eeskirjad tuleks 
ühtlustada, et tagada asjaomaste toodete 
vaba liikumine.

(25) Liikmesriikides kehtivad pakendis 
olevate sigarettide minimaalse arvu kohta 
erinevad eeskirjad. Need eeskirjad tuleks 
ühtlustada, et tagada asjaomaste toodete 
vaba liikumine. Riikide paljud erinevad 
eeskirjad ei tohi põhimõtteliselt ja 
kindlasti ühtse siseturu toimimist 
kahjustada. 

Or. de

Muudatusettepanek 161
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Praegu viiakse turule suur hulk 
ebaseaduslikke tooteid, mis ei vasta 
direktiivis 2001/37/EÜ kehtestatud 
nõuetele, ning on märke selle kohta, et 
need kogused võivad veelgi suureneda. 
Sellised tooted kahjustavad direktiiviga 
kooskõlas olevate toodete vaba liikumist ja 
kaitset, mis on ette nähtud tubakatoodete 

(26) Praegu viiakse turule suur hulk 
ebaseaduslikke tooteid, mis ei vasta 
direktiivis 2001/37/EÜ kehtestatud 
nõuetele, ning on märke selle kohta, et 
need kogused võivad veelgi suureneda. 
Sellised tooted kahjustavad direktiiviga 
kooskõlas olevate toodete vaba liikumist ja 
kaitset, mis on ette nähtud tubakatoodete 



AM\935755ET.doc 7/70 PE510.712v01-00

ET

tarbimise piiramist käsitlevate 
õigusaktidega. Lisaks kohustab WHO 
raamkonventsioon liitu võitlema 
ebaseaduslike toodete vastu osana 
kõikehõlmavast tubakatoodete tarbimise 
piiramise strateegiast. Seega tuleks 
sätestada, et tubakatoote tarbijapakendid 
oleksid märgistatud kordumatul ja 
turvalisel viisil ning tubakatoodete 
liikumine tuleb registreerida selleks, et 
oleks võimalik jälgida ja tuvastada nende 
toodete liikumist liidus ning kontrollida 
nende vastavust käesolevale direktiivile ja 
seda paremini jõustada. Sätestada tuleks 
ka turvaelementide kasutuselevõtmine,
mis hõlbustaks toodete autentsuse 
kontrollimist.

tarbimise piiramist käsitlevate 
õigusaktidega. Lisaks kohustab WHO 
raamkonventsioon liitu võitlema 
ebaseaduslike toodete vastu osana 
kõikehõlmavast tubakatoodete tarbimise 
piiramise strateegiast. Seega tuleks 
sätestada, et tubakatoote tarbijapakendid 
oleksid märgistatud kordumatul ja 
turvalisel viisil ning tubakatoodete 
liikumine tuleb registreerida selleks, et 
oleks võimalik jälgida ja tuvastada nende 
toodete liikumist liidus ning kontrollida 
nende vastavust käesolevale direktiivile ja 
seda paremini jõustada. Sigarettide 
pakendid ja sigaretid ise peaksid olema ka
varustatud võltsimiskindlate 
elementidega, et takistada piraatlust ja 
võltsitud sigarettide põhjustatavat 
täiendavat ohtu tarbijate tervisele.

Or. de

Muudatusettepanek 162
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Praegu viiakse turule suur hulk 
ebaseaduslikke tooteid, mis ei vasta 
direktiivis 2001/37/EÜ kehtestatud 
nõuetele, ning on märke selle kohta, et 
need kogused võivad veelgi suureneda. 
Sellised tooted kahjustavad direktiiviga 
kooskõlas olevate toodete vaba liikumist ja 
kaitset, mis on ette nähtud tubakatoodete 
tarbimise piiramist käsitlevate 
õigusaktidega. Lisaks kohustab WHO 
raamkonventsioon liitu võitlema 
ebaseaduslike toodete vastu osana 
kõikehõlmavast tubakatoodete tarbimise 
piiramise strateegiast. Seega tuleks 
sätestada, et tubakatoote tarbijapakendid 
oleksid märgistatud kordumatul ja 

(26) Praegu viiakse turule suur hulk 
ebaseaduslikke tooteid, mis ei vasta 
direktiivis 2001/37/EÜ kehtestatud 
nõuetele, ning on märke selle kohta, et 
need kogused võivad veelgi suureneda. 
Sellised tooted kahjustavad direktiiviga 
kooskõlas olevate toodete vaba liikumist ja 
kaitset, mis on ette nähtud tubakatoodete 
tarbimise piiramist käsitlevate 
õigusaktidega. Lisaks kohustab WHO 
raamkonventsioon liitu võitlema 
ebaseaduslike toodete vastu osana 
kõikehõlmavast tubakatoodete tarbimise 
piiramise strateegiast. Seega tuleks 
sätestada, et tubakatoote tarbijapakendid 
oleksid märgistatud kordumatul ja 
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turvalisel viisil ning tubakatoodete 
liikumine tuleb registreerida selleks, et 
oleks võimalik jälgida ja tuvastada nende 
toodete liikumist liidus ning kontrollida 
nende vastavust käesolevale direktiivile ja 
seda paremini jõustada. Sätestada tuleks ka 
turvaelementide kasutuselevõtmine, mis 
hõlbustaks toodete autentsuse 
kontrollimist.

turvalisel viisil ning tubakatoodete 
liikumine tuleb registreerida selleks, et 
oleks võimalik jälgida ja tuvastada nende 
toodete liikumist liidus ning kontrollida 
nende vastavust käesolevale direktiivile ja 
seda paremini jõustada. Sätestada tuleks ka 
turvaelementide kasutuselevõtmine, mis 
hõlbustaks toodete autentsuse 
kontrollimist. Teiselt poolt peavad 
Euroopa Komisjon ja liikmesriigid 
tagama, et käesoleva direktiivi 
kohaldamisel võetavad meetmed ei 
kajastu kaudselt ebaseadusliku 
tubakatoodete äri suurenemises.

Or. es

Muudatusettepanek 163
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Praegu viiakse turule suur hulk 
ebaseaduslikke tooteid, mis ei vasta 
direktiivis 2001/37/EÜ kehtestatud 
nõuetele, ning on märke selle kohta, et 
need kogused võivad veelgi suureneda. 
Sellised tooted kahjustavad direktiiviga 
kooskõlas olevate toodete vaba liikumist ja 
kaitset, mis on ette nähtud tubakatoodete 
tarbimise piiramist käsitlevate 
õigusaktidega. Lisaks kohustab WHO 
raamkonventsioon liitu võitlema 
ebaseaduslike toodete vastu osana 
kõikehõlmavast tubakatoodete tarbimise 
piiramise strateegiast. Seega tuleks 
sätestada, et tubakatoote tarbijapakendid 
oleksid märgistatud kordumatul ja 
turvalisel viisil ning tubakatoodete 
liikumine tuleb registreerida selleks, et 
oleks võimalik jälgida ja tuvastada nende 
toodete liikumist liidus ning kontrollida 
nende vastavust käesolevale direktiivile ja 

(26) Praegu viiakse turule suur hulk 
ebaseaduslikke tooteid, mis ei vasta 
direktiivis 2001/37/EÜ kehtestatud 
nõuetele, ning on märke selle kohta, et 
need kogused võivad veelgi suureneda. 
Sellised tooted kahjustavad direktiiviga 
kooskõlas olevate toodete vaba liikumist ja 
kaitset, mis on ette nähtud tubakatoodete 
tarbimise piiramist käsitlevate 
õigusaktidega. Lisaks kohustab WHO 
raamkonventsioon liitu võitlema 
ebaseaduslike toodete vastu osana 
kõikehõlmavast tubakatoodete tarbimise
piiramise strateegiast. Seega tuleks 
sätestada, et tubakatoote tarbijapakendid ja 
mis tahes välised veopakendid oleksid 
märgistatud kordumatul ja turvalisel viisil 
ning tubakatoodete liikumine tuleb 
registreerida selleks, et oleks võimalik 
jälgida ja tuvastada nende toodete liikumist 
liidus ning kontrollida nende vastavust 
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seda paremini jõustada. Sätestada tuleks ka 
turvaelementide kasutuselevõtmine, mis 
hõlbustaks toodete autentsuse 
kontrollimist.

käesolevale direktiivile ja seda paremini 
jõustada. Sätestada tuleks ka 
turvaelementide kasutuselevõtmine, mis 
hõlbustaks toodete autentsuse 
kontrollimist.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tuleks välja töötada 
koostalitusvõimeline tuvastamis- ja 
jälgimissüsteem ja ning ühine 
turvaelement. Esialgu tuleks tuvastamis-
ja jälgimissüsteemi ning turvaelemendi 
kasutamise nõuet kohaldada ainult 
sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide 
tubaka suhtes. See annaks muude 
tubakatoodete tootjatele võimaluse saada 
vahepeal kasulikke kogemusi.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 165
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tuleks välja töötada 
koostalitusvõimeline tuvastamis- ja 
jälgimissüsteem ja ning ühine 
turvaelement. Esialgu tuleks tuvastamis-
ja jälgimissüsteemi ning turvaelemendi 
kasutamise nõuet kohaldada ainult 
sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide 

(27) Tuleks välja töötada 
koostalitusvõimeline tuvastamis- ja 
jälgimissüsteem ja ning ühine 
turvaelement.
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tubaka suhtes. See annaks muude 
tubakatoodete tootjatele võimaluse saada 
vahepeal kasulikke kogemusi.

Or. fi

Muudatusettepanek 166
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks et tagada sõltumatus ja 
läbipaistvus, peaksid tubakatoodete 
tootjad sõlmima andmehalduslepingud 
sõltumatute kolmandate isikutega 
välisaudiitori egiidi all. Tuvastamis- ja 
jälgimissüsteemiga seotud andmed tuleks 
hoida eraldi muudest äriühinguga seotud 
andmetest, liikmesriikide pädevad 
asutused ja komisjon peavad neid 
kontrollima ning need peavad olema igal 
ajal neile kättesaadavad.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 167
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks et tagada sõltumatus ja 
läbipaistvus, peaksid tubakatoodete tootjad
sõlmima andmehalduslepingud sõltumatute 
kolmandate isikutega välisaudiitori egiidi 
all. Tuvastamis- ja jälgimissüsteemiga 
seotud andmed tuleks hoida eraldi muudest 
äriühinguga seotud andmetest, 
liikmesriikide pädevad asutused ja 

(28) Selleks et tagada sõltumatus ja 
läbipaistvus, peaksid liikmesriigid sõlmima 
andmehalduslepingud sõltumatute 
kolmandate isikutega Euroopa Komisjoni 
poolt ametisse nimetatud välisaudiitori 
egiidi all. Tuvastamis- ja 
jälgimissüsteemiga seotud andmed tuleks 
hoida eraldi muudest äriühinguga seotud 
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komisjon peavad neid kontrollima ning 
need peavad olema igal ajal neile 
kättesaadavad.

andmetest, liikmesriikide pädevad asutused 
ja komisjon peavad neid kontrollima ning 
need peavad olema igal ajal neile 
kättesaadavad. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et andmepanga puhul järgitakse 
läbipaistvuse põhimõtet ja et 
liikmesriikide pädevatel asutustel, 
komisjonil ja sõltumatutel kolmandatel 
isikutel on andmepangale igal ajal 
juurdepääs.

Or. en

Selgitus

Kuna tubakatööstus on olnud pikka aega seotud sigarettide salakaubaveoga, ei tohiks talle 
anda võimalust andmehaldusettevõtte ja audiitori valimiseks jälgitavuse andmete jaoks.

Muudatusettepanek 168
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks et tagada sõltumatus ja 
läbipaistvus, peaksid tubakatoodete tootjad
sõlmima andmehalduslepingud sõltumatute 
kolmandate isikutega välisaudiitori egiidi 
all. Tuvastamis- ja jälgimissüsteemiga 
seotud andmed tuleks hoida eraldi muudest 
äriühinguga seotud andmetest, 
liikmesriikide pädevad asutused ja 
komisjon peavad neid kontrollima ning 
need peavad olema igal ajal neile 
kättesaadavad.

(28) Selleks et tagada sõltumatus ja 
läbipaistvus, peaksid liikmesriigid sõlmima 
andmehalduslepingud sõltumatute 
kolmandate isikutega Euroopa Komisjoni 
poolt ametisse nimetatud välisaudiitori 
egiidi all. Tuvastamis- ja 
jälgimissüsteemiga seotud andmed tuleks 
hoida eraldi muudest äriühinguga seotud 
andmetest, liikmesriikide pädevad asutused 
ja komisjon peavad neid kontrollima ning 
need peavad olema igal ajal neile 
kättesaadavad.

Or. en

Selgitus

Tubakatööstus on olnud pikka aega seotud sigarettide salakaubandusega. Seetõttu ei tohi 
lasta sel valida andmehaldusettevõtet ega välisaudiitorit. Liikmesriigid peaksid ise valima 
andmehaldusettevõtte, samas kui komisjonil tuleks valida välisaudiitor.
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Muudatusettepanek 169
Morten Messerschmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Nõukogu 13. novembri 1989. aasta 
direktiiviga 89/622/EMÜ tubakatoodete 
märgistamist ja suukaudseks kasutamiseks 
mõeldud teatavat liiki tubaka turustamise 
keelustamist käsitlevate liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta 
on liikmesriikides keelatud müüa teatavat 
tüüpi tubakat, mis on mõeldud 
suukaudseks kasutamiseks. Direktiiviga 
2001/37/EÜ kõnealune keeld kinnitati. 
Austria, Soome ja Rootsi ühinemisakti 
artiklis 151 tehakse Rootsi Kuningriigile 
sellest keelust erand. Suukaudseks 
kasutamiseks ettenähtud tubaka müük 
tuleks säilitada, et hoida ära 
sõltuvusttekitava, tervistkahjustava ja 
noortele atraktiivse toote toomine 
siseturule. Muude suitsuvabade 
tubakatoodete puhul, mis ei ole 
ettenähtud massituru jaoks, peetakse 
piisavaks kehtestada ranged märgistamist 
ja koostisosi käsitlevad eeskirjad, et turg 
ei areneks suuremaks kui tavapärase 
kasutamise korral tõenäoline.

(29) Nõukogu 13. novembri 1989. aasta 
direktiiviga 89/622/EMÜ tubakatoodete 
märgistamist ja suukaudseks kasutamiseks 
mõeldud teatavat liiki tubaka turustamise 
keelustamist käsitlevate liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta 
on liikmesriikides keelatud müüa teatavat 
tüüpi tubakat, mis on mõeldud 
suukaudseks kasutamiseks. Direktiiviga 
2001/37/EÜ kõnealune keeld kinnitati. 
Austria, Soome ja Rootsi ühinemisakti 
artiklis 151 tehakse Rootsi Kuningriigile 
sellest keelust erand. Suukaudseks 
kasutamiseks ettenähtud tubaka müük 
peaks alles jääma, kuna on tõestatud, et 
suukaudselt kasutatav tubakas on vähem 
tervistkahjustav kui suitsetatav tubakas.

Or. en

Selgitus

Snus, mida esineb nii lahtiselt kui ka portsjonipakendites, on vähem kahjulik kui suitsetatav 
tubakas, mistõttu EL ei tohiks seega takistada selle kasutamist. Lisaks, nagu ELi enda 
tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee on leidnud, ei võimalda teaduslikud 
andmed „eriti toetada teooriat, nagu suitsuvabad tubakatooted (st Rootsi huuletubakas) 
avaksid tee edaspidisele suitsetamisele.”
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Muudatusettepanek 170
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Nõukogu 13. novembri 1989. aasta 
direktiiviga 89/622/EMÜ tubakatoodete 
märgistamist ja suukaudseks kasutamiseks 
mõeldud teatavat liiki tubaka turustamise 
keelustamist käsitlevate liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta 
on liikmesriikides keelatud müüa teatavat 
tüüpi tubakat, mis on mõeldud 
suukaudseks kasutamiseks. Direktiiviga 
2001/37/EÜ kõnealune keeld kinnitati. 
Austria, Soome ja Rootsi ühinemisakti 
artiklis 151 tehakse Rootsi Kuningriigile 
sellest keelust erand. Suukaudseks 
kasutamiseks ettenähtud tubaka müük 
tuleks säilitada, et hoida ära 
sõltuvusttekitava, tervistkahjustava ja 
noortele atraktiivse toote toomine 
siseturule. Muude suitsuvabade 
tubakatoodete puhul, mis ei ole ettenähtud 
massituru jaoks, peetakse piisavaks 
kehtestada ranged märgistamist ja 
koostisosi käsitlevad eeskirjad, et turg ei 
areneks suuremaks kui tavapärase 
kasutamise korral tõenäoline.

(29) Nõukogu 13. novembri 1989. aasta 
direktiiviga 89/622/EMÜ tubakatoodete 
märgistamist ja suukaudseks kasutamiseks 
mõeldud teatavat liiki tubaka turustamise 
keelustamist käsitlevate liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta 
on liikmesriikides keelatud müüa teatavat 
tüüpi tubakat, mis on mõeldud 
suukaudseks kasutamiseks. Direktiiviga 
2001/37/EÜ kõnealune keeld kinnitati. 
Austria, Soome ja Rootsi ühinemisakti 
artiklis 151 tehakse Rootsi Kuningriigile 
sellest keelust erand. Toetab suukaudseks 
kasutamiseks ettenähtud tubakatoodete 
keelustamist, kuid selline keeld ei tohiks 
mõjutada ajalooliselt traditsioonilisi 
suukaudseks kasutamiseks ettenähtud 
tubakatooteid, mida võivad lubada mõned 
üksikud liikmesriigid. Muude suitsuvabade 
tubakatoodete puhul, mis ei ole ettenähtud 
massituru jaoks, peetakse piisavaks 
kehtestada ranged märgistamist ja 
koostisosi käsitlevad eeskirjad, et turg ei 
areneks suuremaks kui tavapärase 
kasutamise korral tõenäoline.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Nõukogu 13. novembri 1989. aasta (29) Nõukogu 13. novembri 1989. aasta 
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direktiiviga 89/622/EMÜ tubakatoodete 
märgistamist ja suukaudseks kasutamiseks 
mõeldud teatavat liiki tubaka turustamise 
keelustamist käsitlevate liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta 
on liikmesriikides keelatud müüa teatavat 
tüüpi tubakat, mis on mõeldud 
suukaudseks kasutamiseks. Direktiiviga 
2001/37/EÜ kõnealune keeld kinnitati. 
Austria, Soome ja Rootsi ühinemisakti 
artiklis 151 tehakse Rootsi Kuningriigile 
sellest keelust erand. Suukaudseks 
kasutamiseks ettenähtud tubaka müük 
tuleks säilitada, et hoida ära 
sõltuvusttekitava, tervistkahjustava ja 
noortele atraktiivse toote toomine 
siseturule. Muude suitsuvabade 
tubakatoodete puhul, mis ei ole ettenähtud 
massituru jaoks, peetakse piisavaks 
kehtestada ranged märgistamist ja 
koostisosi käsitlevad eeskirjad, et turg ei 
areneks suuremaks kui tavapärase 
kasutamise korral tõenäoline.

direktiiviga 89/622/EMÜ tubakatoodete 
märgistamist ja suukaudseks kasutamiseks 
mõeldud teatavat liiki tubaka turustamise 
keelustamist käsitlevate liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta 
on liikmesriikides keelatud müüa teatavat 
tüüpi tubakat, mis on mõeldud 
suukaudseks kasutamiseks. Direktiiviga 
2001/37/EÜ kõnealune keeld kinnitati. 
Austria, Soome ja Rootsi ühinemisakti 
artiklis 151 tehakse Rootsi Kuningriigile 
sellest keelust erand. Need liikmesriigid ja 
liikmesriikide piirkonnad, kus 
suukaudseks kasutamiseks ettenähtud 
tubaka kasutamine on traditsiooniline, 
saavad võimaluse taotleda keelu suhtes 
riiklikul või piirkondlikul tasandil erandi 
tegemist kultuurilistel või ajaloolistel 
põhjustel. Muude suitsuvabade 
tubakatoodete puhul, mis ei ole ettenähtud 
massituru jaoks, peetakse piisavaks 
kehtestada ranged märgistamist ja 
koostisosi käsitlevad eeskirjad, et turg ei 
areneks suuremaks kui tavapärase 
kasutamise korral tõenäoline.

Or. sv

Selgitus

Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka kasutamise keeld on järjekindlusetu ning rabab 
muu hulgas kogu Läänemere-äärset piirkonda, kus suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubaka kasutamine on olnud traditsiooniline. Nende riikide ja piirkondade üldsus ei mõista, 
miks läbi ajaloo kasutatud ja piirkonna kultuurilise identiteedi osaks olev toode ära 
keelatakse, seda enam, et toode on vähem tervist kahjustav kui sigaretid.

Muudatusettepanek 172
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Sommer, Nils 
Torvalds

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Nõukogu 13. novembri 1989. aasta (29) Nõukogu 13. novembri 1989. aasta 
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direktiiviga 89/622/EMÜ tubakatoodete 
märgistamist ja suukaudseks kasutamiseks 
mõeldud teatavat liiki tubaka turustamise 
keelustamist käsitlevate liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta 
on liikmesriikides keelatud müüa teatavat 
tüüpi tubakat, mis on mõeldud 
suukaudseks kasutamiseks. Direktiiviga 
2001/37/EÜ kõnealune keeld kinnitati. 
Austria, Soome ja Rootsi ühinemisakti 
artiklis 151 tehakse Rootsi Kuningriigile 
sellest keelust erand. Suukaudseks 
kasutamiseks ettenähtud tubaka müük 
tuleks säilitada, et hoida ära 
sõltuvusttekitava, tervistkahjustava ja 
noortele atraktiivse toote toomine 
siseturule. Muude suitsuvabade 
tubakatoodete puhul, mis ei ole ettenähtud 
massituru jaoks, peetakse piisavaks 
kehtestada ranged märgistamist ja 
koostisosi käsitlevad eeskirjad, et turg ei 
areneks suuremaks kui tavapärase 
kasutamise korral tõenäoline.

direktiiviga 89/622/EMÜ tubakatoodete 
märgistamist ja suukaudseks kasutamiseks 
mõeldud teatavat liiki tubaka turustamise 
keelustamist käsitlevate liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta 
on liikmesriikides keelatud müüa teatavat 
tüüpi tubakat, mis on mõeldud 
suukaudseks kasutamiseks. Direktiiviga 
2001/37/EÜ kõnealune keeld kinnitati. 
Austria, Soome ja Rootsi ühinemisakti 
artiklis 151 tehakse Rootsi Kuningriigile 
sellest keelust erand. Suukaudseks 
kasutamiseks ettenähtud tubaka müük 
tuleks säilitada, et hoida ära 
sõltuvusttekitava, tervistkahjustava ja 
noortele atraktiivse toote toomine 
siseturule. Kuna suukaudseks 
kasutamiseks ettenähtud tubakat on 
keelatud lasta siseturule, vabastatakse 
suukaudselt kasutatavad tubakatooted 
käesoleva direktiivi, välja arvatud selle 
artikli 15 kohaldamisest. Muude 
suitsuvabade tubakatoodete puhul, mis ei 
ole ettenähtud massituru jaoks, peetakse 
piisavaks kehtestada ranged märgistamist 
ja koostisosi käsitlevad eeskirjad, et turg ei 
areneks suuremaks kui tavapärase 
kasutamise korral tõenäoline.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Suukaudseks kasutamiseks 
mõeldud tubaka (snus) üldise müügikeelu 
kehtestamise tõttu ELis puudub piiriülene 
huvi reguleerida selle koostisosi. Snusi 
koostisosade reguleerimise eest vastutab 
seega liikmesriik, kus selle müük on 
kooskõlas Austria, Soome ja Rootsi 
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ühinemisakti artikliga 151 lubatud. Sellest 
tulenevalt tuleb snusi kohta kehtestada 
käesoleva direktiivi artikli 6 sätete suhtes 
erand.

Or. sv

Muudatusettepanek 174
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 b) Suukaudseks kasutamiseks 
mõeldud muude tubakaliikide müük ja 
turule viimine tuleks keelata kogu ELis. 
Keeld hõlmaks eelkõige huuletubakale 
(snus) sarnast närimiseks mõeldud 
tubakat ehk närimistubakat ning lisaks 
nina kaudu sissetõmmatavat 
nuusktubakat.

Or. fi

Muudatusettepanek 175
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Tubaka piiriülese kaugmüügi tõttu 
on tubakatooted noortele lihtsamalt
kättesaadavad ja see võib kahjustada 
kooskõla tubakatarbimise piiramiseks 
kehtestatud õigusnormide, eelkõige
käesoleva direktiiviga. On vaja kehtestada 
ühised eeskirjad teadete edastamise 
süsteemi kohta, et tagada käesoleva 
direktiivi kõikide võimaluste kasutamine. 
Käesolevas direktiivis kehtestatavat 
tubaka piiriülesest kaugmüügist teatamise 
nõuet tuleks kohaldada ilma piiramata 

(30) Piiriülene kaugmüük ja 
internetimüük tuleks keelustada.
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teatamismenetlust, mis on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiviga 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 
kaubanduse kohta siseturul. Ettevõtja ja 
tarbija vahelist tubakatoodete kaugmüüki 
on täiendavalt reguleeritud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. mai 1997. 
aasta direktiiviga 97/7/EÜ (tarbijate kaitse 
kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute 
korral), mis asendatakse alates 13. juunist 
2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2011. aasta direktiiviga 
2011/83/EL inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta.

Or. en

Selgitus

Vastavalt EÜ mõjuhinnangule soodustab tubakatoodete piiriülene internetimüük 
spekuleerimist hindadega, mis avab tee salakaubandusele. Seda kasutavad põhiliselt ära 
jaemüüjad internetis, et lõigata kasu liikmesriikide maksusüsteemide vahelistest erinevustest, 
kahjustades seega nende süsteemide püüet vähendada suitsetamist kõrge maksustamise 
kaudu.

Muudatusettepanek 176
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Tubaka piiriülese kaugmüügi tõttu on 
tubakatooted noortele lihtsamalt 
kättesaadavad ja see võib kahjustada 
kooskõla tubakatarbimise piiramiseks 
kehtestatud õigusnormide, eelkõige 
käesoleva direktiiviga. On vaja kehtestada 
ühised eeskirjad teadete edastamise 
süsteemi kohta, et tagada käesoleva 
direktiivi kõikide võimaluste kasutamine. 
Käesolevas direktiivis kehtestatavat 

(30) Tubaka piiriülese kaugmüügi, nagu 
ka tubakatoodete reklaami eesmärgil 
avalikes kohtades tasuta jagamise või 
odavalt turustamise tõttu on tubakatooted 
noortele lihtsamalt kättesaadavad ning see 
võib seada ohtu tubakatarbimise 
piiramiseks kehtestatud õigusnormide, 
eelkõige käesoleva direktiivi 
ettekirjutustest kinnipidamise. Need 
müügi- ja jaotusmeetodid tuleb seega 
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tubaka piiriülesest kaugmüügist teatamise 
nõuet tuleks kohaldada ilma piiramata 
teatamismenetlust, mis on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiviga 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 
kaubanduse kohta siseturul. Ettevõtja ja 
tarbija vahelist tubakatoodete kaugmüüki 
on täiendavalt reguleeritud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. mai 1997. 
aasta direktiiviga 97/7/EÜ (tarbijate kaitse 
kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute 
korral), mis asendatakse alates 13. juunist 
2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2011. aasta direktiiviga 
2011/83/EL inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta.

kaotada.

Or. it

(Vt muudatusettepanekuid artikli 16 kohta.)

Muudatusettepanek 177
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Tubaka piiriülese kaugmüügi tõttu on 
tubakatooted noortele lihtsamalt 
kättesaadavad ja see võib kahjustada 
kooskõla tubakatarbimise piiramiseks 
kehtestatud õigusnormide, eelkõige 
käesoleva direktiiviga. On vaja kehtestada 
ühised eeskirjad teadete edastamise 
süsteemi kohta, et tagada käesoleva 
direktiivi kõikide võimaluste kasutamine. 
Käesolevas direktiivis kehtestatavat 
tubaka piiriülesest kaugmüügist teatamise
nõuet tuleks kohaldada ilma piiramata 
teatamismenetlust, mis on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiviga 2000/31/EÜ 

(30) Tubaka piiriülene kaugmüük tuleb 
keelata, sest selle tõttu on tubakatooted 
noortele lihtsamalt kättesaadavad ja see 
võib kahjustada kooskõla tubakatarbimise 
piiramiseks kehtestatud õigusnormide, 
eelkõige käesoleva direktiiviga.
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infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 
kaubanduse kohta siseturul. Ettevõtja ja 
tarbija vahelist tubakatoodete kaugmüüki 
on täiendavalt reguleeritud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. mai 1997. 
aasta direktiiviga 97/7/EÜ (tarbijate kaitse 
kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute 
korral), mis asendatakse alates 13. juunist 
2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2011. aasta direktiiviga 
2011/83/EL inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta.

Or. fi

Muudatusettepanek 178
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Tubaka piiriülese kaugmüügi tõttu on 
tubakatooted noortele lihtsamalt 
kättesaadavad ja see võib kahjustada 
kooskõla tubakatarbimise piiramiseks 
kehtestatud õigusnormide, eelkõige 
käesoleva direktiiviga. On vaja kehtestada 
ühised eeskirjad teadete edastamise 
süsteemi kohta, et tagada käesoleva 
direktiivi kõikide võimaluste kasutamine. 
Käesolevas direktiivis kehtestatavat 
tubaka piiriülesest kaugmüügist teatamise 
nõuet tuleks kohaldada ilma piiramata 
teatamismenetlust, mis on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiviga 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 
kaubanduse kohta siseturul. Ettevõtja ja 
tarbija vahelist tubakatoodete kaugmüüki 
on täiendavalt reguleeritud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. mai 1997. 

(30) Tubaka piiriülese kaugmüügi tõttu on 
tubakatooted noortele lihtsamalt 
kättesaadavad ja see võib kahjustada 
kooskõla tubakatarbimise piiramiseks 
kehtestatud õigusnormide, eelkõige 
käesoleva direktiiviga. Keelatakse 
tubakatoodete piiriülene kaugmüük.
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aasta direktiiviga 97/7/EÜ (tarbijate kaitse 
kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute 
korral), mis asendatakse alates 13. juunist 
2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2011. aasta direktiiviga 
2011/83/EL inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta.

Or. pl

Muudatusettepanek 179
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Tubaka piiriülese kaugmüügi tõttu on 
tubakatooted noortele lihtsamalt 
kättesaadavad ja see võib kahjustada 
kooskõla tubakatarbimise piiramiseks 
kehtestatud õigusnormide, eelkõige 
käesoleva direktiiviga. On vaja kehtestada 
ühised eeskirjad teadete edastamise 
süsteemi kohta, et tagada käesoleva 
direktiivi kõikide võimaluste kasutamine. 
Käesolevas direktiivis kehtestatavat 
tubaka piiriülesest kaugmüügist teatamise 
nõuet tuleks kohaldada ilma piiramata 
teatamismenetlust, mis on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiviga 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 
kaubanduse kohta siseturul. Ettevõtja ja 
tarbija vahelist tubakatoodete kaugmüüki 
on täiendavalt reguleeritud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. mai 1997. aasta 
direktiiviga 97/7/EÜ (tarbijate kaitse kohta 
sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral), 
mis asendatakse alates 13. juunist 2014 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2011. aasta direktiiviga 

(30) Tubaka internetimüügi tõttu on 
tubakatooted noortele lihtsamalt 
kättesaadavad ja see võib kahjustada 
kooskõla tubakatarbimise piiramiseks 
kehtestatud õigusnormide, eelkõige 
käesoleva direktiiviga ning seega tuleks 
selline müük keelustada kooskõlas tubaka 
tarbimise leviku vähendamise 
raamkonventsiooni rakendussuunistega.
Ettevõtja ja tarbija vahelist tubakatoodete 
kaugmüüki on täiendavalt reguleeritud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 
1997. aasta direktiiviga 97/7/EÜ (tarbijate 
kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud 
lepingute korral), mis asendatakse alates 
13. juunist 2014 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta 
direktiiviga 2011/83/EL inimtervishoius 
kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse 
eeskirjade kohta.



AM\935755ET.doc 21/70 PE510.712v01-00

ET

2011/83/EL inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta.

Or. en

Selgitus

Tubaka internetimüük tuleks täielikult keelustada. Komisjoni mõjuhinnangus leitakse, et 
piiriülene internetimüük on suuremalt jaolt ebaseaduslik, ja tubaka tarbimise leviku 
vähendamise raamkonventsiooni rakendussuuniste artiklis 13 soovitatakse internetimüük 
täielikult keelustada. Tubaka tarbija iga on internetimüügi puhul väga keeruline tõhusalt 
kontrollida.

Muudatusettepanek 180
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Tubaka piiriülese kaugmüügi tõttu on 
tubakatooted noortele lihtsamalt 
kättesaadavad ja see võib kahjustada 
kooskõla tubakatarbimise piiramiseks 
kehtestatud õigusnormide, eelkõige 
käesoleva direktiiviga. On vaja kehtestada 
ühised eeskirjad teadete edastamise 
süsteemi kohta, et tagada käesoleva 
direktiivi kõikide võimaluste kasutamine. 
Käesolevas direktiivis kehtestatavat tubaka 
piiriülesest kaugmüügist teatamise nõuet 
tuleks kohaldada ilma piiramata 
teatamismenetlust, mis on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiviga 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul. Ettevõtja ja tarbija vahelist 
tubakatoodete kaugmüüki on täiendavalt 
reguleeritud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 20. mai 1997. aasta direktiiviga 
97/7/EÜ (tarbijate kaitse kohta sidevahendi 
abil sõlmitud lepingute korral), mis 
asendatakse alates 13. juunist 2014 

(30) Tubaka piiriülese kaugmüügi tõttu on 
tubakatooted noortele lihtsamalt 
kättesaadavad ja see võib kahjustada 
kooskõla tubakatarbimise piiramiseks 
kehtestatud õigusnormide, eelkõige 
käesoleva direktiiviga. On vaja kehtestada 
ühised eeskirjad teadete edastamise 
süsteemi kohta, et tagada käesoleva 
direktiivi kõikide võimaluste kasutamine. 
Direktiivi muutmise kaudu alustatakse 
kaugmüüki täielikult keelava 
seadusandluse ettevalmistamist.
Käesolevas direktiivis kehtestatavat tubaka 
piiriülesest kaugmüügist teatamise nõuet 
tuleks kohaldada ilma piiramata 
teatamismenetlust, mis on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiviga 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul. Ettevõtja ja tarbija vahelist 
tubakatoodete kaugmüüki on täiendavalt 
reguleeritud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 20. mai 1997. aasta direktiiviga 
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2011. aasta direktiiviga 
2011/83/EL inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta.

97/7/EÜ (tarbijate kaitse kohta sidevahendi 
abil sõlmitud lepingute korral), mis 
asendatakse alates 13. juunist 2014 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2011. aasta direktiiviga 
2011/83/EL inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta.

Or. fi

Muudatusettepanek 181
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Direktiiviga 2003/33/EÜ 
tubakatoodete reklaami ja sponsorluse 
kohta on juba keelatud nende toodete 
tasuta jagamine ürituste sponsoreerimise 
raames. Käesoleva direktiiviga, mis 
reguleerib tubaka esitlemise ja müügi 
aspekte ning mille aluseks on 
kõrgetasemelise tervisekaitse saavutamine 
ja suitsetamise ennetamine noorte seas, 
laiendatakse tasuta jagamise keeldu 
avalikes kohtades ja keelatakse 
sõnaselgelt trükiste või sooduskupongide 
jagamine ja samalaadsed 
sooduskampaaniad pakkide ja pakendite 
näol.

Or. es

Muudatusettepanek 182
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 b) Euroopa Komisjon ja liikmesriigid 
peavad suurendama jõupingutusi, et 
parandada kolmandates riikides 
valmistatud ja ilma igasuguse kontrollita, 
mida nõutakse Euroopa tootjatelt, 
toodetud tubakatoodetega ebaseadusliku 
kaubitsemise piiramist, selle vältimist ja 
ohjamist. Samuti näib asjakohane liikuda 
edasi tubakatoodete maksustamise 
ühtlustamise poole kõikides ELi riikides, 
vältimaks, et hinnaerinevused riikide 
vahel, eriti piiriülestes piirkondades, 
oleksid tarbimise stiimul ning et kinnitada 
kõikide liikmesriikide kohustust täita 
käesoleva direktiivi eesmärke. 

Or. es

Muudatusettepanek 183
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 c) Liikmesriigid reguleerivad erinevalt 
seda, kuidas jaemüüjad ja kohalikul 
tasandil volitatud edasimüüjad võivad 
oma kodulehel tubakatooteid näidata ja 
reklaamida. Teatavates liikmesriikides 
vastuvõetud sätteid, mis keelustavad 
müügikohas tubakatoodete väljapaneku, 
tuleks laiendada, pidada seda kasulikuks 
tubaka tarbimise vähendamisel noorte 
hulgas.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikides on tubakatoodete reklaamile seatud ranged nõuded. Tubakatööstus muutub 
üha innovatiivsemaks oma viimaste turustusvahendite vallas, mis võimaldab müügikohas oma 
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tooteid üha loomingulisemalt ja atraktiivsemalt välja panna. Uuringud näitavad, et 
müügikoha väljapanekutel on otsene mõju noorte suitsetamisele. Toetudes mõnede 
liikmesriikide, näiteks Iirimaa kogemusele, võib öelda, et müügikohas väljapaneku 
keelustamine aitab vähendada tubakatoodete atraktiivsust noorte jaoks.

Muudatusettepanek 184
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 d) Tubakatoodete tasuta jagamine 
reklaami eesmärgil, mida ikka veel 
kasutatakse jaemüügis interneti teel või 
mida mõnes liikmesriigis avalikus kohas 
lubatakse, peaks olema keelatud.

Or. en

Selgitus

Tubakatoodete reklaamikampaaniad on suunatud peamiselt noortele ja nende käigus 
jagatakse neid tooteid tasuta sellistes avalikes kohtades nagu ööklubid ja muud 
meelelahutuskohad. Selline reklaami eesmärgil tubakatoodete jagamine tuleks keelustada.

Muudatusettepanek 185
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kõik tubakatooted võivad põhjustada 
surma, haigestumist ja töövõimetust ning 
nende tarbimist tuleb piirata. Seepärast on 
oluline jälgida uudsete tubakatoodetega 
seotud tegevust. Tootjatele ja importijatele 
tuleb panna kohustus teatada uudsetest 
tubakatoodetest, ilma piiramata 
liikmesriikide õigust neid keelata või 
lubada. Komisjon peaks arengut jälgima 
ja esitama viis aastat pärast käesoleva 

(31) Kõik tubakatooted võivad põhjustada 
surma, haigestumist ja töövõimetust ning 
nende tarbimist tuleb piirata. Direktiivi 
eesmärk on vähendada suitsetamist ning 
eriti noorte ja ka teiste suitsetamise 
alustamist. Seepärast tuleb turu 
laiendamine uute tubakatoodete lubamise 
teel direktiivi eesmärkide vastasena 
keelata.
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direktiivi ülevõtmise tähtaega aruande, et 
hinnata, kas käesolevat direktiivi on vaja 
muuta.

Or. fi

Muudatusettepanek 186
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kõik tubakatooted võivad põhjustada 
surma, haigestumist ja töövõimetust ning 
nende tarbimist tuleb piirata. Seepärast on 
oluline jälgida uudsete tubakatoodetega 
seotud tegevust. Tootjatele ja importijatele 
tuleb panna kohustus teatada uudsetest 
tubakatoodetest, ilma piiramata 
liikmesriikide õigust neid keelata või 
lubada. Komisjon peaks arengut jälgima 
ja esitama viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmise tähtaega aruande, et 
hinnata, kas käesolevat direktiivi on vaja 
muuta.

(31) Kõik tubakatooted võivad põhjustada 
surma, haigestumist ja töövõimetust ning 
nende tarbimist tuleb piirata. Seega tuleks 
kehtestada täielik keeld kõikide 
tubakatoodete tootmisele ja müügile 
Euroopa Liidus. 

Or. en

Muudatusettepanek 187
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kõik tubakatooted võivad põhjustada 
surma, haigestumist ja töövõimetust ning 
nende tarbimist tuleb piirata. Seepärast on 
oluline jälgida uudsete tubakatoodetega 
seotud tegevust. Tootjatele ja importijatele 
tuleb panna kohustus teatada uudsetest 

(31) Kõik tubakatooted võivad põhjustada 
surma, haigestumist ja töövõimetust ning 
nende tarbimist tuleb piirata. Seepärast on 
oluline jälgida uudsete tubakatoodetega 
seotud tegevust. Tootjatele ja importijatele 
tuleb panna kohustus teatada uudsetest 
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tubakatoodetest, ilma piiramata 
liikmesriikide õigust neid keelata või 
lubada. Komisjon peaks arengut jälgima ja 
esitama viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmise tähtaega aruande, et 
hinnata, kas käesolevat direktiivi on vaja 
muuta.

tubakatoodetest, ilma piiramata 
liikmesriikide õigust neid keelata või 
lubada. Komisjon peaks arengut jälgima ja 
esitama viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmise tähtaega aruande, et 
hinnata, kas käesolevat direktiivi on vaja 
muuta uute tubakatoodete rühmade turule 
viimise täielikuks tõkestamiseks.

Or. fi

Muudatusettepanek 188
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kõik tubakatooted võivad põhjustada 
surma, haigestumist ja töövõimetust ning 
nende tarbimist tuleb piirata. Seepärast on 
oluline jälgida uudsete tubakatoodetega 
seotud tegevust. Tootjatele ja importijatele 
tuleb panna kohustus teatada uudsetest 
tubakatoodetest, ilma piiramata 
liikmesriikide õigust neid keelata või 
lubada. Komisjon peaks arengut jälgima ja 
esitama viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmise tähtaega aruande, et 
hinnata, kas käesolevat direktiivi on vaja 
muuta.

(31) Kõik tubakatooted võivad põhjustada 
surma, haigestumist ja töövõimetust ning 
nende tarbimist tuleb piirata. Seepärast on 
oluline jälgida uudsete tubakatoodetega 
seotud tegevust. Tootjatele ja importijatele 
tuleb panna kohustus teatada uudsetest 
tubakatoodetest, ilma piiramata 
liikmesriikide õigust neid keelata või 
lubada. Komisjon peaks arengut jälgima ja 
esitama viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmise tähtaega aruande, et 
hinnata, kas käesolevat direktiivi on vaja 
muuta. Lapsi ja noori tuleb harida, sest 
see on kõige lihtsam ja tulemuslikum viis 
noorte kaitsmiseks sõltuvuse tekkimise 
eest. Kaaluda tuleks ka sellise fondi 
loomist, mida rahastaksid tubakatoodete 
tootjad ja mille raames rahastataks 
tubakavastaseid kampaaniaid. 
Liikmesriigid peaksid ühtlustama oma 
seadused nii, et tubakatooteid tohiks osta
alates 18. eluaastast.

Or. pl
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Muudatusettepanek 189
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kõik tubakatooted võivad põhjustada 
surma, haigestumist ja töövõimetust ning 
nende tarbimist tuleb piirata. Seepärast on 
oluline jälgida uudsete tubakatoodetega 
seotud tegevust. Tootjatele ja importijatele 
tuleb panna kohustus teatada uudsetest 
tubakatoodetest, ilma piiramata 
liikmesriikide õigust neid keelata või 
lubada. Komisjon peaks arengut jälgima ja 
esitama viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmise tähtaega aruande, et 
hinnata, kas käesolevat direktiivi on vaja 
muuta.

(31) Kõik tubakatooted võivad põhjustada 
surma, haigestumist ja töövõimetust ning 
nende tarbimist tuleb piirata. Seepärast 
tuleb käivitada avalikke haridus- ja 
teavituskavasid ja -kampaaniaid 
suitsetamise raskete tagajärgede kohta 
tervisele ning ühtlasi jälgida uudsete 
tubakatoodetega seotud tegevust. 
Tootjatele ja importijatele tuleb panna 
kohustus teatada uudsetest tubakatoodetest, 
ilma piiramata liikmesriikide õigust neid 
keelata või lubada. Komisjon peaks 
arengut jälgima ja esitama viis aastat pärast 
käesoleva direktiivi ülevõtmise tähtaega 
aruande, et hinnata, kas käesolevat 
direktiivi on vaja muuta.

Or. es

Selgitus

Avalikud haridus- ja teavituskampaaniad on rahvatervise seisukohast tõhusamad kui lihtsad 
keelustamismeetmed, millel puudub teaduslik alus.

Muudatusettepanek 190
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kõik tubakatooted võivad põhjustada 
surma, haigestumist ja töövõimetust ning 
nende tarbimist tuleb piirata. Seepärast on 
oluline jälgida uudsete tubakatoodetega 
seotud tegevust. Tootjatele ja importijatele 
tuleb panna kohustus teatada uudsetest 

(31) Kõik tubakatooted võivad põhjustada 
surma, haigestumist ja töövõimetust ning 
nende tarbimist tuleb piirata. Seepärast on 
oluline jälgida uudsete tubakatoodetega 
seotud tegevust. Tootjatele ja importijatele 
tuleb panna kohustus teatada uudsetest 
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tubakatoodetest, ilma piiramata 
liikmesriikide õigust neid keelata või 
lubada. Komisjon peaks arengut jälgima ja 
esitama viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmise tähtaega aruande, et 
hinnata, kas käesolevat direktiivi on vaja 
muuta.

tubakatoodetest, ilma piiramata 
liikmesriikide õigust neid keelata või 
lubada. Kõnealuse otsuse langetamisel 
peavad liikmesriigid võtma arvesse 
võimalust, et uudsed tubakatooted võivad 
kahjustada rahva üldist tervist, ning 
võimalust, et uudsed tubakatooted võivad 
vähendada elanikkonna üldise tervisliku 
seisundi halvenemist, asendades tooteid, 
mida suitsetajad massiliselt tarbivad ja 
mille kasutamine mittesuitsetajate poolt ei 
ole märkimisväärne. Komisjon peaks 
arengut jälgima, võttes arvesse mõlemat 
võimalikku lõpptulemust, ja esitama kolm
aastat pärast käesoleva direktiivi 
ülevõtmise tähtaega aruande, et hinnata, 
kas käesolevat direktiivi on vaja muuta.

Or. el

Selgitus

Uudsetele tubakatoodetele müügiloa väljaandmise kriteeriumiks peab olema mõju 
rahvatervisele, propageerimaks tooteid, mis suure tõenäosusega vähendaksid negatiivseid 
tagajärgi kogu elanikkonna tervisele.

Muudatusettepanek 191
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Võrdsete tingimuste tagamiseks
peaksid uudsed tubakatooted, mis on 
tubakatooted käesoleva direktiivi 
tähenduses, järgima käesolevas direktiivis 
kehtestatud nõudeid.

(32) Uudsete tubakatoodete, mis on 
tubakatooted käesoleva direktiivi 
tähenduses, turuleviimine on kahjulik ja 
asjatu. Seepärast ei ole põhjendatud 
lubada uute tubakatoodete rühmade 
turuleviimist ja heakskiitmist. Uute 
tubakatoodete lubamine on vastuolus 
direktiivi üldeesmärgiga, milleks on 
tubakatoodete kasutamise vähendamine.

Or. fi
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Muudatusettepanek 192
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liidus müüakse nikotiinisisaldusega 
tooteid. Liikmesriigid reguleerivad 
kõnealuste toodetega seotud tervise ja 
ohutuse probleeme väga erineval viisil 
ning sellel on negatiivne mõju siseturu 
toimimisele, võttes eelkõige arvesse, et 
neid tooteid müüakse piiriülese 
kaugmüügi, sh interneti teel, 
märkimisväärsetes kogustes.

(33) Liidus müüakse nikotiinisisaldusega 
tooteid. Kuid liikmesriigid reguleerivad 
tooteohutust väga erineval viisil, mis 
kahjustab siseturgu, võttes eelkõige 
arvesse, et neid tooteid müüakse piiriülese 
kaugmüügi, sh interneti teel 
märkimisväärsetes kogustes. On vaja 
kehtestada ühtlustatud eeskirjad ja 
arvestades võimalust kasutada neid 
tooteid kahjude vähendamise 
tegevuskavas, peaks olema võimalik 
kehtestada üldine õigusraamistik, et 
tagada nende ohutus ja kvaliteet, mis on 
kesktee ravimite ja tubaka reguleerimise 
vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liidus müüakse nikotiinisisaldusega 
tooteid. Liikmesriigid reguleerivad 
kõnealuste toodetega seotud tervise ja 
ohutuse probleeme väga erineval viisil ning 
sellel on negatiivne mõju siseturu 
toimimisele, võttes eelkõige arvesse, et 
neid tooteid müüakse piiriülese 
kaugmüügi, sh interneti teel, 
märkimisväärsetes kogustes.

(33) Liidus müüakse üha suuremas 
koguses nikotiinisisaldusega tooteid. See 
puudutab eelkõige erinevate tehniliste 
omadustega e-sigareti mudelite laia 
valikut, mistõttu on elektrooniline sigarett 
õiguslikult raskesti määratletav toode, 
mille suhtes oleksid kohaldatavad mitmed 
Euroopa Liidu õigusaktid olenevalt 
sellest, kas tervishoiueesmärk on 
suitsetamisest loobumine ja sõltuvust 
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tekitavate ainete, näiteks nikotiini või 
toksiliste keemiliste ainete sisaldumine. 
Liikmesriigid reguleerivad kõnealuste uute
toodetega, mida on Euroopa Liidus 
turustatud vähem kui kümme aastat,
seotud võimalikke tervise ja ohutuse 
probleeme väga erineval viisil ning sellel 
on mõju siseturu toimimisele, võttes 
eelkõige arvesse, et neid tooteid müüakse 
piiriülese kaugmüügi, sh interneti teel, 
märkimisväärsetes kogustes.

Or. fr

Selgitus

Nikotiini sisaldavate uute toodete esitlus peab olema objektiivsem, kuivõrd on tõsi, et need 
tooted ei täida kõiki kvaliteedi- ja ohutustagatisi, siiski on üks asi kindel: need on vähem 
toksilised ja seega vähem tervisekahjulikud kui klassikaline sigarett või isevalmistatavate 
sigarettide tubakas.

Muudatusettepanek 194
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liidus müüakse nikotiinisisaldusega 
tooteid. Liikmesriigid reguleerivad 
kõnealuste toodetega seotud tervise ja 
ohutuse probleeme väga erineval viisil ning 
sellel on negatiivne mõju siseturu 
toimimisele, võttes eelkõige arvesse, et 
neid tooteid müüakse piiriülese 
kaugmüügi, sh interneti teel, 
märkimisväärsetes kogustes.

(33) Liidus müüakse muid 
nikotiinisisaldusega tooteid kui 
tubakatooted. Liikmesriigid reguleerivad 
kõnealuste toodetega seotud tervise ja 
ohutuse probleeme väga erineval viisil ning 
sellel on negatiivne mõju siseturu 
toimimisele, võttes eelkõige arvesse, et 
neid tooteid müüakse piiriülese 
kaugmüügi, sh interneti teel, 
märkimisväärsetes kogustes.

Or. it
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Muudatusettepanek 195
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liidus müüakse nikotiinisisaldusega 
tooteid. Liikmesriigid reguleerivad 
kõnealuste toodetega seotud tervise ja 
ohutuse probleeme väga erineval viisil ning 
sellel on negatiivne mõju siseturu 
toimimisele, võttes eelkõige arvesse, et 
neid tooteid müüakse piiriülese 
kaugmüügi, sh interneti teel, 
märkimisväärsetes kogustes.

(33) Liidus müüakse nikotiinisisaldusega 
tooteid. Liikmesriigid reguleerivad 
kõnealuste toodetega seotud tervise ja 
ohutuse probleeme väga erineval viisil ning 
sellel on negatiivne mõju siseturu 
toimimisele, võttes eelkõige arvesse, et 
neid tooteid müüakse piiriülese 
kaugmüügi, sh interneti teel, 
märkimisväärsetes kogustes. Nn e-
sigaretti, mille puhul imendub nikotiin 
organismi sissehingatava õhu kaudu, 
tuleks käsitleda samaväärselt teiste 
sissehingatava õhu kaudu organismi 
imenduvate nikotiiniallikatega.

Or. fi

Muudatusettepanek 196
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liidus müüakse nikotiinisisaldusega 
tooteid. Liikmesriigid reguleerivad 
kõnealuste toodetega seotud tervise ja 
ohutuse probleeme väga erineval viisil ning 
sellel on negatiivne mõju siseturu 
toimimisele, võttes eelkõige arvesse, et 
neid tooteid müüakse piiriülese 
kaugmüügi, sh interneti teel, 
märkimisväärsetes kogustes.

(33) Liidus müüakse nikotiinisisaldusega 
tooteid. Liikmesriigid reguleerivad 
kõnealuste toodetega seotud tervise ja 
ohutuse probleeme väga erineval viisil ning 
sellel on negatiivne mõju siseturu 
toimimisele, võttes eelkõige arvesse, et 
neid tooteid müüakse piiriülese 
kaugmüügi, sh interneti teel, 
märkimisväärsetes kogustes.

Kõigi tubakatoodete tootmisest ja müügist 
laekub liikmeriikidele oluline osa 
maksutuludest ning seega tuleks 
liikmesriike tungivalt veenda, et nad 
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kulutaksid selle tulu vahetult tervishoiu-
ja teavituskampaaniatele, et teavitada 
noori kodanikke suitsetamise põhilistest 
terviseriskidest. 

Or. en

Muudatusettepanek 197
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Väga oluline on, et e-sigaretisektori 
tootjad ja turustajad esitaksid enne 
igasugust turuleviimist 
järelevalveasutusele toote 
põhikomponentide täpse deklaratsiooni 
(puhtuse, lisandite ja stabiilsuse kohta), 
mis on pakendil nähtav vastavalt 
direktiivile 2001/95/EÜ üldise 
tooteohutuse kohta.
Samuti on tingimata vajalik ja nii tarbija 
kui ka tootja ja turustaja huvides, et 
oleksid olemas usaldusväärsed 
teaduslikud andmed e-sigarettide 
mittetoksilisuse kohta, mille tõttu 
komisjon küsib arvamust tervise ja 
keskkonnariskide teaduskomiteelt 24 kuu 
jooksul alates direktiivi jõustumisest;

Or. fr

Selgitus

Euroopa Komisjon ja selle teaduskomiteed peavad koostama lühikese tähtaja jooksul 
kõikehõlmava ohutusaruande eri tüüpi e-sigarettide kohta, mida praegu turul müüakse, sageli 
väljaspool igasugust reguleerimist.

Muudatusettepanek 198
Renate Sommer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta on sätestatud õigusraamistik, et 
hinnata ravimite, sealhulgas 
nikotiinisisaldusega toodete kvaliteeti, 
ohutust ja tõhusust. Suur hulk 
nikotiinisisaldusega tooteid on kõnealuse 
õigusraamistiku alusel juba loa saanud. 
Loa andmisel võetakse arvesse asjaomase 
toote nikotiini sisaldus. Kui kohaldada 
sama õigusraamistikku kõigi selliste 
nikotiinisisaldusega toodete suhtes, mis 
sisaldavad nikotiini sama palju kui 
direktiivi 2001/83/EÜ alusel juba loa 
saanud tooted või üle selle, muudaks see 
õigusliku olukorra selgemaks, vähendaks 
erinevusi siseriiklike õigusnormide vahel, 
tagaks kõikide suitsetamisest loobumiseks 
kasutatavate nikotiinisisaldusega toodete 
võrdse kohtlemise ja looks stiimuleid 
suitsetamisest loobumist käsitlevate 
uurimuste tegemiseks ja innovaatiliste 
lahenduste leidmiseks. Seejuures tuleb 
tagada, et ei piirata võimalust kohaldada 
direktiivi 2001/83/EÜ muude käesoleva 
direktiiviga hõlmatud toodete suhtes, kui 
direktiivis 2001/83/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 199
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta on sätestatud õigusraamistik, et 
hinnata ravimite, sealhulgas 
nikotiinisisaldusega toodete kvaliteeti, 
ohutust ja tõhusust. Suur hulk 
nikotiinisisaldusega tooteid on kõnealuse 
õigusraamistiku alusel juba loa saanud. 
Loa andmisel võetakse arvesse asjaomase 
toote nikotiini sisaldus. Kui kohaldada 
sama õigusraamistikku kõigi selliste 
nikotiinisisaldusega toodete suhtes, mis 
sisaldavad nikotiini sama palju kui 
direktiivi 2001/83/EÜ alusel juba loa 
saanud tooted või üle selle, muudaks see 
õigusliku olukorra selgemaks, vähendaks 
erinevusi siseriiklike õigusnormide vahel, 
tagaks kõikide suitsetamisest loobumiseks 
kasutatavate nikotiinisisaldusega toodete 
võrdse kohtlemise ja looks stiimuleid 
suitsetamisest loobumist käsitlevate 
uurimuste tegemiseks ja innovaatiliste 
lahenduste leidmiseks. Seejuures tuleb 
tagada, et ei piirata võimalust kohaldada
direktiivi 2001/83/EÜ muude käesoleva 
direktiiviga hõlmatud toodete suhtes, kui 
direktiivis 2001/83/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud.

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta on sätestatud õigusraamistik, et 
hinnata ravimite, sealhulgas inimeste 
tervisele väidetavalt kasulike omadustega 
nikotiinisisaldusega toodete kvaliteeti, 
ohutust ja tõhusust. Suur hulk 
nikotiinisisaldusega tooteid, mille kohta 
selliseid väiteid esitatakse, on kõnealuse 
õigusraamistiku alusel juba loa saanud.
Liikmesriigid on kohustatud tagama, et 
nikotiinisisaldusega tooted, mis ei kuulu 
direktiivi 2001/83/EÜ reguleerimisalasse 
ja mis on lastud ühisturule, oleksid 
kooskõlas asjakohaste õigusaktidega, 
mida on loetletud [uues] IV lisas.

Or. en

Selgitus

Selgitatakse, et nikotiinisisaldusega toodete suhtes tuleks võtta kaks paralleelset 
lähenemisviisi. Need, mis ei kuulu direktiivi 2001/83/EÜ reguleerimisalasse, peavad olema 
kooskõlas mitmesuguste õigusaktidega, mis on loetletud [uues] IV lisas.

Muudatusettepanek 200
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta on sätestatud õigusraamistik, et 
hinnata ravimite, sealhulgas 
nikotiinisisaldusega toodete kvaliteeti, 
ohutust ja tõhusust. Suur hulk 
nikotiinisisaldusega tooteid on kõnealuse 
õigusraamistiku alusel juba loa saanud. 
Loa andmisel võetakse arvesse asjaomase 
toote nikotiini sisaldus. Kui kohaldada 
sama õigusraamistikku kõigi selliste 
nikotiinisisaldusega toodete suhtes, mis 
sisaldavad nikotiini sama palju kui
direktiivi 2001/83/EÜ alusel juba loa 
saanud tooted või üle selle, muudaks see 
õigusliku olukorra selgemaks, vähendaks 
erinevusi siseriiklike õigusnormide vahel, 
tagaks kõikide suitsetamisest loobumiseks 
kasutatavate nikotiinisisaldusega toodete 
võrdse kohtlemise ja looks stiimuleid 
suitsetamisest loobumist käsitlevate 
uurimuste tegemiseks ja innovaatiliste 
lahenduste leidmiseks. Seejuures tuleb 
tagada, et ei piirata võimalust kohaldada 
direktiivi 2001/83/EÜ muude käesoleva 
direktiiviga hõlmatud toodete suhtes, kui 
direktiivis 2001/83/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud.

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta on sätestatud õigusraamistik, et 
hinnata ravimite, sealhulgas 
nikotiinisisaldusega toodete kvaliteeti, 
ohutust ja tõhusust. Suur hulk 
nikotiinisisaldusega tooteid on kõnealuse 
õigusraamistiku alusel juba loa saanud. 
Loa andmisel võetakse arvesse asjaomase 
toote nikotiini sisaldus. Kuid eralduva 
nikotiini koguse mõõtmine on osutunud 
keeruliseks, kuna see sõltub toodetest ja 
sellest, kuidas neid kasutatakse. Seega, 
kui kohaldada kõigi nikotiinisisaldusega 
toodete, sõltumata nende 
nikotiinisisaldusest, suhtes direktiivi
2001/83/EÜ, muudaks see õigusliku 
olukorra selgemaks, vähendaks erinevusi 
siseriiklike õigusnormide vahel, tagaks 
kõikide suitsetamisest loobumiseks 
kasutatavate nikotiinisisaldusega toodete 
võrdse kohtlemise ja looks stiimuleid 
suitsetamisest loobumist käsitlevate 
uurimuste tegemiseks ja innovaatiliste 
lahenduste leidmiseks. Seejuures tuleb 
tagada, et ei piirata võimalust kohaldada 
direktiivi 2001/83/EÜ muude käesoleva 
direktiiviga hõlmatud toodete suhtes, kui 
direktiivis 2001/83/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud.

Or. en

Selgitus

Ainus põhjendus, miks nikotiinisisaldusega tooteid turustada, seisneb eesmärgis suitsetamine 
lõpetada. Eralduvat nikotiinikogust on väga keeruline mõõta. Väikese nikotiinisisaldusega 
nikotiinitoodete intensiivne kasutamine võib ikkagi suurendada nikotiini tarbimist. Seega on 
asjakohane, et kõigi nikotiinisisaldusega toodete suhtes kehtiksid ravimite alased õigusaktid. 
See tagaks nikotiinisisaldusega toodete kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe, aga ka võrdsed 
võimalused kõigile nikotiini sisaldavatele toodetele.
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Muudatusettepanek 201
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta on sätestatud õigusraamistik, et 
hinnata ravimite, sealhulgas 
nikotiinisisaldusega toodete kvaliteeti, 
ohutust ja tõhusust. Suur hulk 
nikotiinisisaldusega tooteid on kõnealuse 
õigusraamistiku alusel juba loa saanud. 
Loa andmisel võetakse arvesse asjaomase 
toote nikotiini sisaldus. Kui kohaldada 
sama õigusraamistikku kõigi selliste
nikotiinisisaldusega toodete suhtes, mis 
sisaldavad nikotiini sama palju kui
direktiivi 2001/83/EÜ alusel juba loa 
saanud tooted või üle selle, muudaks see 
õigusliku olukorra selgemaks, vähendaks 
erinevusi siseriiklike õigusnormide vahel, 
tagaks kõikide suitsetamisest loobumiseks 
kasutatavate nikotiinisisaldusega toodete 
võrdse kohtlemise ja looks stiimuleid 
suitsetamisest loobumist käsitlevate 
uurimuste tegemiseks ja innovaatiliste 
lahenduste leidmiseks. Seejuures tuleb 
tagada, et ei piirata võimalust kohaldada 
direktiivi 2001/83/EÜ muude käesoleva 
direktiiviga hõlmatud toodete suhtes, kui 
direktiivis 2001/83/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud.

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta on sätestatud õigusraamistik, et 
hinnata ravimite, sealhulgas 
nikotiinisisaldusega toodete kvaliteeti, 
ohutust ja tõhusust. Suur hulk 
nikotiinisisaldusega tooteid on kõnealuse 
õigusraamistiku alusel juba loa saanud. 
Loa andmisel võetakse arvesse asjaomase 
toote nikotiini sisaldus. Kui jätta käesoleva 
direktiivi kohaldamisalast välja muud
nikotiinisisaldusega tooted kui 
tubakatooted, mis on direktiivi 
2001/83/EÜ alusel lubatud, muudaks see 
õigusliku olukorra selgemaks, vähendaks 
erinevusi siseriiklike õigusnormide vahel, 
tagaks kõikide suitsetamisest loobumiseks 
kasutatavate nikotiinisisaldusega toodete 
võrdse kohtlemise ja looks stiimuleid 
suitsetamisest loobumist käsitlevate 
uurimuste tegemiseks ja innovaatiliste 
lahenduste leidmiseks. Seejuures tuleb 
tagada, et ei piirata võimalust kohaldada 
direktiivi 2001/83/EÜ muude käesoleva 
direktiiviga hõlmatud toodete suhtes, kui 
direktiivis 2001/83/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud.

Or. it

(Vt muudatusettepanekud artikli 18 kohta.)
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Muudatusettepanek 202
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta on sätestatud õigusraamistik, et 
hinnata ravimite, sealhulgas 
nikotiinisisaldusega toodete kvaliteeti, 
ohutust ja tõhusust. Suur hulk 
nikotiinisisaldusega tooteid on kõnealuse 
õigusraamistiku alusel juba loa saanud. 
Loa andmisel võetakse arvesse asjaomase 
toote nikotiini sisaldus. Kui kohaldada 
sama õigusraamistikku kõigi selliste 
nikotiinisisaldusega toodete suhtes, mis 
sisaldavad nikotiini sama palju kui 
direktiivi 2001/83/EÜ alusel juba loa 
saanud tooted või üle selle, muudaks see
õigusliku olukorra selgemaks, vähendaks 
erinevusi siseriiklike õigusnormide vahel, 
tagaks kõikide suitsetamisest loobumiseks 
kasutatavate nikotiinisisaldusega toodete 
võrdse kohtlemise ja looks stiimuleid 
suitsetamisest loobumist käsitlevate 
uurimuste tegemiseks ja innovaatiliste 
lahenduste leidmiseks. Seejuures tuleb 
tagada, et ei piirata võimalust kohaldada 
direktiivi 2001/83/EÜ muude käesoleva 
direktiiviga hõlmatud toodete suhtes, kui 
direktiivis 2001/83/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud.

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta on sätestatud õigusraamistik, et 
hinnata ravimite, sealhulgas 
nikotiinisisaldusega teatud toodete 
kvaliteeti, ohutust ja tõhusust. Suur hulk 
nikotiinisisaldusega tooteid on kõnealuse 
õigusraamistiku alusel juba loa saanud. 
Loa andmisel võetakse arvesse asjaomase 
toote nikotiini sisaldus. Sarnase kasutuse 
korral ja selliste nikotiinisisaldusega 
toodete suhtes, mis sisaldavad nikotiini 
sama palju kui direktiivi 2001/83/EÜ alusel 
juba loa saanud tooted või üle selle, 
muudaks kõigi nende toodete suhtes sama
õigusraamistiku kohaldamine õigusliku 
olukorra selgemaks, vähendaks erinevusi 
siseriiklike õigusnormide vahel, tagaks 
kõikide suitsetamisest loobumiseks 
kasutatavate nikotiinisisaldusega toodete 
võrdse kohtlemise ja looks stiimuleid 
suitsetamisest loobumist käsitlevate 
uurimuste tegemiseks ja innovaatiliste 
lahenduste leidmiseks. Seejuures tuleb 
tagada, et ei piirata võimalust kohaldada 
direktiivi 2001/83/EÜ muude käesoleva 
direktiiviga hõlmatud toodete suhtes, kui 
direktiivis 2001/83/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud.

Or. fr

Selgitus

Kõik on peidus nüanssides. Inimtervishoius kasutatavateks ravimiteks direktiivi 2001/83/EÜ 
mõistes tuleb lugeda ainult teatud artiklis 18 osutatud tooted, mille nikotiinisisaldus on sobiva 
piirmäära piires, ja nende suhtes kohaldada eelneva müügiloa nõuet. Artiklis 18 osutatud 
teiste toodete suhtes tuleks kohaldada direktiivi 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta ja 
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direktiivi 2001/83/EÜ meditsiiniseadmete kohta.

Muudatusettepanek 203
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta on sätestatud õigusraamistik, et 
hinnata ravimite, sealhulgas 
nikotiinisisaldusega toodete kvaliteeti, 
ohutust ja tõhusust. Suur hulk 
nikotiinisisaldusega tooteid on kõnealuse 
õigusraamistiku alusel juba loa saanud. 
Loa andmisel võetakse arvesse asjaomase 
toote nikotiini sisaldus. Kui kohaldada 
sama õigusraamistikku kõigi selliste 
nikotiinisisaldusega toodete suhtes, mis 
sisaldavad nikotiini sama palju kui 
direktiivi 2001/83/EÜ alusel juba loa 
saanud tooted või üle selle, muudaks see 
õigusliku olukorra selgemaks, vähendaks 
erinevusi siseriiklike õigusnormide vahel, 
tagaks kõikide suitsetamisest loobumiseks 
kasutatavate nikotiinisisaldusega toodete 
võrdse kohtlemise ja looks stiimuleid 
suitsetamisest loobumist käsitlevate 
uurimuste tegemiseks ja innovaatiliste 
lahenduste leidmiseks. Seejuures tuleb 
tagada, et ei piirata võimalust kohaldada 
direktiivi 2001/83/EÜ muude käesoleva 
direktiiviga hõlmatud toodete suhtes, kui 
direktiivis 2001/83/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud.

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta on sätestatud õigusraamistik, et 
hinnata ravimite, sealhulgas 
nikotiinisisaldusega toodete kvaliteeti, 
ohutust ja tõhusust. Suur hulk 
nikotiinisisaldusega tooteid on kõnealuse 
õigusraamistiku alusel juba loa saanud. 
Seejuures on oluline eristada neid 
mittefarmatseutilistest 
nikotiinisisaldusega toodetest, mis on 
mõeldud suitsetajatele ja mille kasutamise 
peamiseks eesmärgiks ei ole suitsetamisest 
loobumine, vaid olemasolevate 
tubakatoodete asendamine toodetega, 
millel on olemasolevatest tubakatoodetest 
täielikult erinev mõju elanikkonna 
üldisele tervisele. Loa andmisel võetakse 
arvesse asjaomase toote nikotiini sisaldus. 
Kui kohaldada sama õigusraamistikku 
kõigi selliste nikotiinisisaldusega toodete 
suhtes, mis sisaldavad nikotiini sama palju 
kui direktiivi 2001/83/EÜ alusel juba loa 
saanud tooted või üle selle, muudaks see 
õigusliku olukorra selgemaks, vähendaks 
erinevusi siseriiklike õigusnormide vahel, 
tagaks kõikide suitsetamisest loobumiseks 
kasutatavate nikotiinisisaldusega toodete 
võrdse kohtlemise ja looks stiimuleid 
suitsetamisest loobumist käsitlevate 
uurimuste tegemiseks ja innovaatiliste 
lahenduste leidmiseks. Seejuures tuleb 
tagada, et ei piirata võimalust kohaldada 
direktiivi 2001/83/EÜ muude käesoleva 
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direktiiviga hõlmatud toodete suhtes, kui 
direktiivis 2001/83/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud.

Or. el

Selgitus

Suitsetajatele mõeldud nikotiinisisaldusega tooteid, mille eesmärk on hõlbustada on 
suitsetamisest loobumist, tuleb käsitleda teisiti kui mittefarmatseutilisi tooteid, mille peamine 
eesmärk on asendada olemasolevaid märkimisväärselt kahjulikumaid tubakatooteid.

Muudatusettepanek 204
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Kõiki nikotiini sisaldavaid tooteid 
tuleks käsitleda ühte moodi. Nende suhtes 
tuleks kohaldada käesolevat direktiivi või 
suurte koguste kasutamise korral 
meditsiinilistel eesmärkidel liikmesriikide 
ravimiseadusi. Liikmesriigi 
ravimiseadustega määratletaks 
subsidiaarsuse põhimõtte alusel nikotiini 
meditsiinilise kasutamise piirväärtused. 
Nikotiinisisalduse määratlemisel tuleks 
nikotiinikogused arvutada päevase 
annuse ning suurima annuse alusel.

Or. fi

Muudatusettepanek 205
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Tuleks kehtestada märgistamist 
käsitlevad õigusnormid selliste toodete 
suhtes, mille nikotiinisisaldus on alla 
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
piirmäära, et juhtida tarbijate tähelepanu 
võimalikele terviseohtudele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See on seotud muudatusettepanekuga, mille kohaselt võiksid kõigi nikotiinisisaldusega 
toodete kohta kehtida ravimite alased õigusaktid. Kui kõiki nikotiinisisaldusega tooteid 
reguleeritakse sama moodi nagu ravimeid, sõltumata nende nikotiinisisaldusest, muutub säte 
märgistamise kohta kehtetuks.

Muudatusettepanek 206
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Tuleks kehtestada märgistamist 
käsitlevad õigusnormid selliste toodete 
suhtes, mille nikotiinisisaldus on alla 
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
piirmäära, et juhtida tarbijate tähelepanu 
võimalikele terviseohtudele.

(35) Tuleks kehtestada märgistamist 
käsitlevad õigusnormid selliste toodete 
suhtes, mille nikotiinisisaldus on alla 
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
piirmäära, et juhtida tarbijate tähelepanu 
võimalikele terviseohtudele. Pakendite 
märgised peaksid vastama 
tubakatoodetele käesolevas direktiivis 
kehtestatud nõuetele seoses hoiatuspiltide 
ja pakendite tähistega.

Or. fi

Muudatusettepanek 207
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Tuleks kehtestada märgistamist 
käsitlevad õigusnormid selliste toodete 
suhtes, mille nikotiinisisaldus on alla
käesoleva direktiiviga kehtestatud
piirmäära, et juhtida tarbijate tähelepanu 
võimalikele terviseohtudele.

(35) Tuleks kehtestada märgistamist 
käsitlevad õigusnormid selliste 
nikotiinisisaldusega toodete suhtes, mis 
jäävad direktiivi 2001/83/EÜ
kohaldamisalast välja, et juhtida tarbijate 
tähelepanu võimalikele terviseohtudele, 
ning liikmesriigid peaksid olema 
kohustatud tagama, et riiklikud 
vanusepiirangud nikotiinisisaldusega 
toodete ostmisel oleksid kooskõlas 
nendega, mis kehtivad tubakatoodete 
müügi puhul.

Or. en

Selgitus

Tuleks säilitada võrdsed vanusepiirangud nikotiinisisaldusega toodete ja tubakatoodete 
müümisel, et takistada mõlema toote esmakordset kasutamist alaealiste poolt.

Muudatusettepanek 208
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Tuleks kehtestada märgistamist 
käsitlevad õigusnormid selliste toodete 
suhtes, mille nikotiinisisaldus on alla
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
piirmäära, et juhtida tarbijate tähelepanu 
võimalikele terviseohtudele.

(35) Tuleks kehtestada koostisosi,
märgistamist ja kirjeldust käsitlevad 
õigusnormid selliste nikotiini sisaldavate
toodete suhtes peale tubaka, mida 
reguleeritakse käesoleva direktiiviga, et 
juhtida tarbijate tähelepanu võimalikele 
terviseohtudele.

Or. it

(Vt muudatusettepanekud artikli 18 kohta.)
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Muudatusettepanek 209
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) „väheohtlik toode“ – igasugune 
tubakat sisaldav toode, mida turustatakse 
ja mis vähendab märkimisväärselt 
traditsiooniliste tubakatoodete 
tarbimisega seotud haiguste riski. Toode 
tubakasõltuvuse ravimiseks, sh 
suitsetamise mahajätmiseks, ei ole 
väheohtlik toode, kui see on heaks 
kiidetud ravimina.

Or. pt

Muudatusettepanek 210
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
eelkõige seoses koostisosadest teatamise 
vormiga, vajadusega teha kindlaks, 
millistel toodetel on eristav maitse või 
lõhn või mille mürgisuse tase on tõusnud 
ja sõltuvusttekitav toime tugevnenud, ning 
samuti vajadusega välja töötada 
metoodika eristava maitse või lõhna 
kindlaksmääramiseks, tuleks komisjonile 
anda rakendamisvolitused. Neid volitusi 
tuleks kasutada kooskõlas määrusega 
(EL) nr 182/2011.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 211
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
eelkõige seoses koostisosadest teatamise 
vormiga, vajadusega teha kindlaks, 
millistel toodetel on eristav maitse või 
lõhn või mille mürgisuse tase on tõusnud ja 
sõltuvusttekitav toime tugevnenud, ning 
samuti vajadusega välja töötada 
metoodika eristava maitse või lõhna 
kindlaksmääramiseks, tuleks komisjonile 
anda rakendamisvolitused. Neid volitusi 
tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) 
nr 182/2011.

(37) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
eelkõige seoses koostisosadest teatamise 
vormiga, vajadusega teha kindlaks, milliste 
toodete mürgisuse tase on tõusnud ja 
sõltuvusttekitav toime tugevnenud, tuleks 
komisjonile anda rakendamisvolitused. 
Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas 
määrusega (EL) nr 182/2011.

Or. cs

Muudatusettepanek 212
Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
eelkõige seoses koostisosadest teatamise 
vormiga, vajadusega teha kindlaks, 
millistel toodetel on eristav maitse või 
lõhn või mille mürgisuse tase on tõusnud 
ja sõltuvusttekitav toime tugevnenud, ning 
samuti vajadusega välja töötada 
metoodika eristava maitse või lõhna 
kindlaksmääramiseks, tuleks komisjonile 
anda rakendamisvolitused. Neid volitusi 
tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) 
nr 182/2011.

Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
eelkõige seoses koostisosadest teatamise 
vormiga, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks 
kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 
182/2011.



PE510.712v01-00 44/70 AM\935755ET.doc

ET

Or. pl

Selgitus

Iseloomuliku lõhna ja maitsega sigaretid on populaarsed (moodustavad tubakatoodete turul 
märkimisväärse segmendi) vaid üksikutes ELi liikmesriikides. Paljudes liikmesriikides on 
nõudlus aromatiseeritud sigarettide järele madal ja mõnes puudub üldse. Seetõttu mõjutab 
komisjoni väljapakutud lahendus nende riikide turgusid, kus aromatiseeritud tubakatooted on 
populaarsed, ja ei sekku peaaegu üldse teiste liikmesriikide turgudele. Selline lahendus ei ole 
proportsionaalne ja tuleks eemaldada.

Muudatusettepanek 213
Glenis Willmott, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
eelkõige seoses koostisosadest teatamise 
vormiga, vajadusega teha kindlaks, 
millistel toodetel on eristav maitse või 
lõhn või mille mürgisuse tase on tõusnud 
ja sõltuvusttekitav toime tugevnenud, ning 
samuti vajadusega välja töötada 
metoodika eristava maitse või lõhna 
kindlaksmääramiseks, tuleks komisjonile 
anda rakendamisvolitused. Neid volitusi 
tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) 
nr 182/2011.

(37) Ühesuguste tingimuste tagamiseks 
käesoleva direktiivi rakendamisel tuleks 
komisjonile anda rakendamisvolitused, 
eelkõige seoses koostisosadest teatamise 
vormiga. Neid volitusi tuleks kasutada 
kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

Or. en

Selgitus

Samade muudatusettepanekute esitajate hilisema ettepaneku (millega kehtestati positiivne 
loetelu artikli 6 lõike 1 esimeses lõigus) muudatus. 

Muudatusettepanek 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana



AM\935755ET.doc 45/70 PE510.712v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
eelkõige seoses koostisosadest teatamise 
vormiga, vajadusega teha kindlaks, 
millistel toodetel on eristav maitse või lõhn 
või mille mürgisuse tase on tõusnud ja 
sõltuvusttekitav toime tugevnenud, ning 
samuti vajadusega välja töötada 
metoodika eristava maitse või lõhna 
kindlaksmääramiseks, tuleks komisjonile 
anda rakendamisvolitused. Neid volitusi 
tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) 
nr 182/2011.

(37) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
eelkõige seoses koostisosadest teatamise 
vormiga ning vajadusega teha kindlaks, 
millistel toodetel on eristav maitse või lõhn 
või mille mürgisuse tase on tõusnud ja 
sõltuvusttekitav toime tugevnenud, tuleks 
komisjonile anda rakendamisvolitused. 
Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas 
määrusega (EL) nr 182/2011.

Or. it

(Vt muudatusettepanek artikli 6 lõike 2 teise lõigu kohta.)

Muudatusettepanek 215
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Selleks et tagada käesoleva direktiivi
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
eelkõige seoses koostisosadest teatamise 
vormiga, vajadusega teha kindlaks, 
millistel toodetel on eristav maitse või 
lõhn või mille mürgisuse tase on tõusnud ja 
sõltuvusttekitav toime tugevnenud, ning 
samuti vajadusega välja töötada metoodika 
eristava maitse või lõhna 
kindlaksmääramiseks, tuleks komisjonile 
anda rakendamisvolitused. Neid volitusi 
tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) 
nr 182/2011.

(37) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
eelkõige seoses koostisosadest teatamise 
vormiga, vajadusega teha kindlaks, milliste 
toodete mürgisuse tase on tõusnud ja 
sõltuvusttekitav toime tugevnenud, ning 
samuti vajadusega välja töötada metoodika 
eristava maitse või lõhna 
kindlaksmääramiseks, tuleks komisjonile 
anda rakendamisvolitused. Neid volitusi 
tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) 
nr 182/2011.

Or. pl
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Muudatusettepanek 216
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja 
reguleerimise valdkonnas toimuva 
tehnika, teaduse ja rahvusvahelise 
arenguga, tuleks komisjonile kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 delegeerida volitused võtta vastu 
õigusakte, eelkõige selleks, et kehtestada, 
kohandada ja mõõta eralduvate ainete 
maksimaalseid sisaldusi; kehtestada 
mürgisust, sõltuvusttekitavat toimet ja 
atraktiivsust suurendavate koostisosade 
suhtes piirnormid; sätestada terviseohu 
hoiatuste ning märgistusel ja pakendil 
kordumatute identifitseerimistunnuste ja 
turvaelementide kasutamine, kehtestada 
sõltumatute kolmandate isikutega 
sõlmitavate andmehalduslepingute 
põhielemendid; vaadata läbi teatavate 
muude tubakatoodete kui sigarettide, 
isevalmistatavate sigarettide tubaka ja 
suitsuvabade tubakatoodete suhtes 
kehtestatud vabastused ning 
nikotiinisisaldusega toodete lubatud 
nikotiini sisaldus. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldab ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõik otsused käesolevas direktiivis on täielikult poliitilist laadi. Kõik muudatused tuleb teha 
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seadusandliku tavamenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek 217
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja 
reguleerimise valdkonnas toimuva 
tehnika, teaduse ja rahvusvahelise 
arenguga, tuleks komisjonile kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 delegeerida volitused võtta vastu 
õigusakte, eelkõige selleks, et kehtestada, 
kohandada ja mõõta eralduvate ainete 
maksimaalseid sisaldusi; kehtestada 
mürgisust, sõltuvusttekitavat toimet ja 
atraktiivsust suurendavate koostisosade 
suhtes piirnormid; sätestada terviseohu 
hoiatuste ning märgistusel ja pakendil 
kordumatute identifitseerimistunnuste ja 
turvaelementide kasutamine, kehtestada 
sõltumatute kolmandate isikutega 
sõlmitavate andmehalduslepingute 
põhielemendid; vaadata läbi teatavate 
muude tubakatoodete kui sigarettide, 
isevalmistatavate sigarettide tubaka ja 
suitsuvabade tubakatoodete suhtes 
kehtestatud vabastused ning 
nikotiinisisaldusega toodete lubatud 
nikotiini sisaldus. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldab ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 218
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige 
selleks, et kehtestada, kohandada ja mõõta 
eralduvate ainete maksimaalseid 
sisaldusi; kehtestada mürgisust, 
sõltuvusttekitavat toimet ja atraktiivsust
suurendavate koostisosade suhtes 
piirnormid; sätestada terviseohu hoiatuste 
ning märgistusel ja pakendil kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja 
turvaelementide kasutamine, kehtestada 
sõltumatute kolmandate isikutega 
sõlmitavate andmehalduslepingute 
põhielemendid; vaadata läbi teatavate 
muude tubakatoodete kui sigarettide, 
isevalmistatavate sigarettide tubaka ja 
suitsuvabade tubakatoodete suhtes 
kehtestatud vabastused ning
nikotiinisisaldusega toodete lubatud 
nikotiini sisaldus. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldab ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige 
selleks, et kehtestada asjakohased 
mõõtmismeetodid; kehtestada mürgisust, 
sõltuvusttekitavat toimet suurendavate 
koostisosade suhtes piirnormid. Seega on 
eriti tähtis, et komisjon korraldab 
ettevalmistustöö tegemise ajal asjakohase 
arutelu, sh eksperditasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
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Muudatusettepanek 219
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, tuleks
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige 
selleks, et kehtestada, kohandada ja 
mõõta eralduvate ainete maksimaalseid 
sisaldusi; kehtestada mürgisust, 
sõltuvusttekitavat toimet ja atraktiivsust 
suurendavate koostisosade suhtes 
piirnormid; sätestada terviseohu hoiatuste 
ning märgistusel ja pakendil kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja 
turvaelementide kasutamine, kehtestada 
sõltumatute kolmandate isikutega 
sõlmitavate andmehalduslepingute 
põhielemendid; vaadata läbi teatavate 
muude tubakatoodete kui sigarettide, 
isevalmistatavate sigarettide tubaka ja 
suitsuvabade tubakatoodete suhtes 
kehtestatud vabastused ning 
nikotiinisisaldusega toodete lubatud 
nikotiini sisaldus. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldab ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, võib komisjonile 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 delegeerida volitused 
võtta vastu õigusakte. Seega on eriti tähtis, 
et komisjon korraldab ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. de
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Muudatusettepanek 220
Eleni Theocharous

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige 
selleks, et kehtestada, kohandada ja mõõta
eralduvate ainete maksimaalseid sisaldusi; 
kehtestada mürgisust, sõltuvusttekitavat 
toimet ja atraktiivsust suurendavate 
koostisosade suhtes piirnormid; sätestada 
terviseohu hoiatuste ning märgistusel ja 
pakendil kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja 
turvaelementide kasutamine, kehtestada 
sõltumatute kolmandate isikutega 
sõlmitavate andmehalduslepingute 
põhielemendid; vaadata läbi teatavate 
muude tubakatoodete kui sigarettide, 
isevalmistatavate sigarettide tubaka ja 
suitsuvabade tubakatoodete suhtes 
kehtestatud vabastused ning 
nikotiinisisaldusega toodete lubatud 
nikotiini sisaldus. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldab ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige 
selleks, et kehtestada ja mõõta eralduvate 
ainete maksimaalseid sisaldusi; kehtestada 
mürgisust või sõltuvusttekitavat toimet 
suurendavate koostisosade suhtes 
piirnormid; sätestada terviseohu hoiatuste 
ning märgistusel ja pakendil kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja 
turvaelementide kasutamine, kehtestada 
sõltumatute kolmandate isikutega 
sõlmitavate andmehalduslepingute 
põhielemendid; vaadata läbi teatavate 
muude tubakatoodete kui sigarettide, 
isevalmistatavate sigarettide tubaka ja 
suitsuvabade tubakatoodete suhtes 
kehtestatud vabastused ning 
nikotiinisisaldusega toodete lubatud 
nikotiini sisaldus. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldab ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en
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Muudatusettepanek 221
Sergej Kozlík

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige 
selleks, et kehtestada, kohandada ja mõõta
eralduvate ainete maksimaalseid sisaldusi; 
kehtestada mürgisust, sõltuvusttekitavat 
toimet ja atraktiivsust suurendavate 
koostisosade suhtes piirnormid; sätestada 
terviseohu hoiatuste ning märgistusel ja 
pakendil kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja 
turvaelementide kasutamine, kehtestada 
sõltumatute kolmandate isikutega 
sõlmitavate andmehalduslepingute 
põhielemendid; vaadata läbi teatavate 
muude tubakatoodete kui sigarettide, 
isevalmistatavate sigarettide tubaka ja 
suitsuvabade tubakatoodete suhtes 
kehtestatud vabastused ning 
nikotiinisisaldusega toodete lubatud 
nikotiini sisaldus. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldab ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige 
selleks, et kehtestada ja mõõta eralduvate 
ainete maksimaalseid sisaldusi; kehtestada 
mürgisust või sõltuvusttekitavat toimet 
suurendavate koostisosade suhtes 
piirnormid; sätestada terviseohu hoiatuste 
ning märgistusel ja pakendil kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja 
turvaelementide kasutamine, kehtestada 
sõltumatute kolmandate isikutega 
sõlmitavate andmehalduslepingute 
põhielemendid; vaadata läbi teatavate 
muude tubakatoodete kui sigarettide, 
isevalmistatavate sigarettide tubaka ja 
suitsuvabade tubakatoodete suhtes 
kehtestatud vabastused ning 
nikotiinisisaldusega toodete lubatud 
nikotiini sisaldus. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldab ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en
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Muudatusettepanek 222
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige 
selleks, et kehtestada, kohandada ja mõõta 
eralduvate ainete maksimaalseid sisaldusi; 
kehtestada mürgisust, sõltuvusttekitavat 
toimet ja atraktiivsust suurendavate 
koostisosade suhtes piirnormid; sätestada 
terviseohu hoiatuste ning märgistusel ja 
pakendil kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja 
turvaelementide kasutamine, kehtestada 
sõltumatute kolmandate isikutega 
sõlmitavate andmehalduslepingute 
põhielemendid; vaadata läbi teatavate 
muude tubakatoodete kui sigarettide, 
isevalmistatavate sigarettide tubaka ja 
suitsuvabade tubakatoodete suhtes 
kehtestatud vabastused ning 
nikotiinisisaldusega toodete lubatud 
nikotiini sisaldus. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldab ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige 
selleks, et kehtestada, kohandada ja mõõta 
eralduvate ainete maksimaalseid sisaldusi; 
kehtestada mürgisust, sõltuvusttekitavat 
toimet ja atraktiivsust suurendavate 
koostisosade suhtes piirnormid; sätestada 
terviseohu hoiatuste ning märgistusel ja 
pakendil kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja 
turvaelementide kasutamine, kehtestada 
sõltumatute kolmandate isikutega 
sõlmitavate andmehalduslepingute 
põhielemendid; vaadata läbi 
nikotiinisisaldusega toodete lubatud 
nikotiini sisaldus. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldab ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
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Muudatusettepanek 223
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige 
selleks, et kehtestada, kohandada ja mõõta 
eralduvate ainete maksimaalseid sisaldusi; 
kehtestada mürgisust, sõltuvusttekitavat 
toimet ja atraktiivsust suurendavate 
koostisosade suhtes piirnormid; sätestada 
terviseohu hoiatuste ning märgistusel ja 
pakendil kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja 
turvaelementide kasutamine, kehtestada 
sõltumatute kolmandate isikutega 
sõlmitavate andmehalduslepingute 
põhielemendid; vaadata läbi teatavate 
muude tubakatoodete kui sigarettide, 
isevalmistatavate sigarettide tubaka ja 
suitsuvabade tubakatoodete suhtes 
kehtestatud vabastused ning 
nikotiinisisaldusega toodete lubatud 
nikotiini sisaldus. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldab ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige 
selleks, et kehtestada, kohandada ja mõõta 
eralduvate ainete mõõtemeetodeid; 
kehtestada mürgisust või sõltuvusttekitavat 
toimet suurendavate koostisosade suhtes 
piirnormid; sätestada terviseohu hoiatuste 
ning märgistusel ja pakendil kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja 
turvaelementide kasutamine, kehtestada 
sõltumatute kolmandate isikutega 
sõlmitavate andmehalduslepingute 
põhielemendid; vaadata läbi teatavate 
muude tubakatoodete kui sigarettide, 
isevalmistatavate sigarettide tubaka ja 
suitsuvabade tubakatoodete suhtes 
kehtestatud vabastused ning 
nikotiinisisaldusega toodete lubatud 
nikotiini sisaldus. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldab ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. de
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Muudatusettepanek 224
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige 
selleks, et kehtestada, kohandada ja mõõta 
eralduvate ainete maksimaalseid sisaldusi; 
kehtestada mürgisust, sõltuvusttekitavat 
toimet ja atraktiivsust suurendavate 
koostisosade suhtes piirnormid; sätestada 
terviseohu hoiatuste ning märgistusel ja 
pakendil kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja 
turvaelementide kasutamine, kehtestada 
sõltumatute kolmandate isikutega 
sõlmitavate andmehalduslepingute 
põhielemendid; vaadata läbi teatavate 
muude tubakatoodete kui sigarettide, 
isevalmistatavate sigarettide tubaka ja 
suitsuvabade tubakatoodete suhtes 
kehtestatud vabastused ning 
nikotiinisisaldusega toodete lubatud 
nikotiini sisaldus. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldab ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige 
selleks, et kehtestada, kohandada ja mõõta 
eralduvate ainete maksimaalseid sisaldusi; 
kehtestada mürgisust, sõltuvusttekitavat 
toimet ja atraktiivsust suurendavate 
koostisosade suhtes piirnormid; sätestada 
terviseohu hoiatuste ning märgistusel ja 
pakendil kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja 
turvaelementide kasutamine, kehtestada 
sõltumatute kolmandate isikutega 
sõlmitavate andmehalduslepingute 
põhielemendid; vaadata läbi teatavate 
muude tubakatoodete kui sigarettide, 
vesipiibutubaka, isevalmistatavate 
sigarettide tubaka ja suitsuvabade 
tubakatoodete suhtes kehtestatud 
vabastused ning nikotiinisisaldusega 
toodete lubatud nikotiini sisaldus. Seega on 
eriti tähtis, et komisjon korraldab 
ettevalmistustöö tegemise ajal asjakohase 
arutelu, sh eksperditasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. ro

Muudatusettepanek 225
Andrés Perelló Rodríguez
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige 
selleks, et kehtestada, kohandada ja mõõta 
eralduvate ainete maksimaalseid sisaldusi; 
kehtestada mürgisust, sõltuvusttekitavat 
toimet ja atraktiivsust suurendavate 
koostisosade suhtes piirnormid; sätestada 
terviseohu hoiatuste ning märgistusel ja 
pakendil kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja 
turvaelementide kasutamine, kehtestada 
sõltumatute kolmandate isikutega 
sõlmitavate andmehalduslepingute 
põhielemendid; vaadata läbi teatavate 
muude tubakatoodete kui sigarettide, 
isevalmistatavate sigarettide tubaka ja 
suitsuvabade tubakatoodete suhtes 
kehtestatud vabastused ning 
nikotiinisisaldusega toodete lubatud 
nikotiini sisaldus. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldab ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige 
selleks, et kehtestada ja kohandada 
eralduvate ainete mõõtmise meetodeid; 
kehtestada mürgisust, sõltuvusttekitavat 
toimet ja atraktiivsust suurendavate 
koostisosade suhtes piirnormid; sätestada 
terviseohu hoiatuste ning märgistusel ja 
pakendil kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja 
turvaelementide kasutamine, kehtestada 
sõltumatute kolmandate isikutega 
sõlmitavate andmehalduslepingute 
põhielemendid; vaadata läbi teatavate 
muude tubakatoodete kui sigarettide, 
isevalmistatavate sigarettide tubaka ja 
suitsuvabade tubakatoodete suhtes 
kehtestatud vabastused ning 
nikotiinisisaldusega toodete lubatud 
nikotiini sisaldus. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldab ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. es

Selgitus

Eralduvate ainete maksimaalse sisalduse kohandamist ei saa pidada pelgalt tehniliseks 
aspektiks, mille saab lahendada delegeeritud õigusaktidega.
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Muudatusettepanek 226
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige 
selleks, et kehtestada, kohandada ja mõõta 
eralduvate ainete maksimaalseid sisaldusi; 
kehtestada mürgisust, sõltuvusttekitavat 
toimet ja atraktiivsust suurendavate 
koostisosade suhtes piirnormid; sätestada 
terviseohu hoiatuste ning märgistusel ja 
pakendil kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja 
turvaelementide kasutamine, kehtestada 
sõltumatute kolmandate isikutega 
sõlmitavate andmehalduslepingute 
põhielemendid; vaadata läbi teatavate 
muude tubakatoodete kui sigarettide, 
isevalmistatavate sigarettide tubaka ja 
suitsuvabade tubakatoodete suhtes 
kehtestatud vabastused ning 
nikotiinisisaldusega toodete lubatud 
nikotiini sisaldus. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldab ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige 
selleks, et kohandada ja mõõta eralduvate 
ainete maksimaalseid sisaldusi; kehtestada 
mürgisust, sõltuvusttekitavat toimet ja 
atraktiivsust suurendavate koostisosade 
suhtes piirnormid, metoodika, kuidas 
kindlaks määrata, kas tubakatoode 
sisaldab eristavat maitset või lõhna; 
sätestada terviseohu hoiatuste ning 
märgistusel ja pakendil kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja 
turvaelementide kasutamine, kehtestada 
sõltumatute kolmandate isikutega 
sõlmitavate andmehalduslepingute 
põhielemendid ja vaadata läbi teatavate 
muude tubakatoodete kui sigarettide, 
isevalmistatavate sigarettide tubaka ja 
suitsuvabade tubakatoodete suhtes 
kehtestatud vabastused. Seega on eriti 
tähtis, et komisjon korraldab 
ettevalmistustöö tegemise ajal asjakohase 
arutelu, sh eksperditasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. it

(Vt muudatusettepanekud artikli 3, artikli 6 lõike 2 teise lõigu ja artikli 18 kohta.)
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Muudatusettepanek 227
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Direktiivi eesmärk peab olema 
suitsetamise vähenemine ning tuleb 
püüelda selles suunas, et lõpuks saaks 
saavutada suitsetamise täieliku 
lõpetamise, võttes arvesse selle kahjulikku 
mõju rahvatervisele ja majandusele.

Or. fi

Muudatusettepanek 228
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Liikmesriikidel tuleks lubada 
vajaduse korral säilitada käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate 
aspektide suhtes rangemad siseriiklikud 
õigusnormid mis tahes toodete puhul, kui 
see on tervisekaitse seisukohalt 
põhjendatud. Liikmesriigil tuleks lubada 
kehtestada mis tahes toodete suhtes
rangemad õigusnormid, kui selline vajadus 
tuleneb liikmesriigi eripärast ja see on 
tervisekaitse seisukohalt põhjendatud. 
Rangemad siseriiklikud õigusnormid 
peavad olema vajalikud ja vastama 
proportsionaalsuse põhimõttele ning need 
ei tohi olla suvalise diskrimineerimise 
vahendid või liikmesriikidevahelise 
kaubanduse varjatud piirangud.
Rangematest siseriiklikest õigusnormidest 
tuleb ette teatada ja neile tuleb saada 
komisjonilt heakskiit, võttes arvesse 
tervise kaitse kõrget taset, mis tagatakse 

(40) Liikmesriigil tuleks lubada kehtestada 
rangemad õigusnormid, kui selline vajadus 
on tervisekaitse seisukohalt põhjendatud, 
vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele 
peavad õigusnormid olema vajalikud ja 
proportsionaalsed, need ei tohi olla 
suvalise diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud 
piirangud ning nendega ei tohi kaasneda 
konkurentsimoonutused.
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käesoleva direktiiviga.

Or. el

Selgitus

Direktiivi eesmärk on tubakatoodete turu ühtlustamine ja mitte selle killustamine. Lisaks tuleb 
rõhutada seda, et rahvatervise kaitse on riiklik kohustus.

Muudatusettepanek 229
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Liikmesriikidel tuleks lubada vajaduse 
korral säilitada käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate aspektide 
suhtes rangemad siseriiklikud õigusnormid 
mis tahes toodete puhul, kui see on 
tervisekaitse seisukohalt põhjendatud. 
Liikmesriigil tuleks lubada kehtestada mis 
tahes toodete suhtes rangemad 
õigusnormid, kui selline vajadus tuleneb 
liikmesriigi eripärast ja see on tervisekaitse 
seisukohalt põhjendatud. Rangemad 
siseriiklikud õigusnormid peavad olema 
vajalikud ja vastama proportsionaalsuse 
põhimõttele ning need ei tohi olla suvalise 
diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud 
piirangud. Rangematest siseriiklikest 
õigusnormidest tuleb ette teatada ja neile 
tuleb saada komisjonilt heakskiit, võttes
arvesse tervise kaitse kõrget taset, mis 
tagatakse käesoleva direktiiviga.

(40) Liikmesriikidel tuleks lubada vajaduse 
korral säilitada käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate aspektide 
suhtes rangemad siseriiklikud õigusnormid 
toodete puhul, mis on toodetud vastavas 
liikmesriigis või mida selles liikmesriigis 
müüakse, kui see on tervisekaitse 
seisukohalt põhjendatud. Liikmesriigil 
tuleks lubada kehtestada mis tahes toodete 
suhtes rangemad õigusnormid, kui selline 
vajadus tuleneb liikmesriigi eripärast ja see 
on tervisekaitse seisukohalt põhjendatud. 
Rangemad siseriiklikud õigusnormid 
peavad olema vajalikud ja vastama 
proportsionaalsuse põhimõttele ning need 
ei tohi olla suvalise diskrimineerimise 
vahendid või liikmesriikidevahelise 
kaubanduse varjatud piirangud. 
Rangematest siseriiklikest õigusnormidest 
tuleb ette teatada ja neile tuleb saada 
komisjonilt heakskiit, võttes arvesse tervise 
kaitse kõrget taset, mis tagatakse käesoleva 
direktiiviga.

Or. cs

Muudatusettepanek 230
Martin Callanan
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Liikmesriikidel tuleks lubada vajaduse 
korral säilitada käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate aspektide 
suhtes rangemad siseriiklikud õigusnormid 
mis tahes toodete puhul, kui see on 
tervisekaitse seisukohalt põhjendatud. 
Liikmesriigil tuleks lubada kehtestada mis 
tahes toodete suhtes rangemad 
õigusnormid, kui selline vajadus tuleneb 
liikmesriigi eripärast ja see on tervisekaitse 
seisukohalt põhjendatud. Rangemad 
siseriiklikud õigusnormid peavad olema 
vajalikud ja vastama proportsionaalsuse 
põhimõttele ning need ei tohi olla suvalise 
diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud 
piirangud. Rangematest siseriiklikest 
õigusnormidest tuleb ette teatada ja neile 
tuleb saada komisjonilt heakskiit, võttes 
arvesse tervise kaitse kõrget taset, mis 
tagatakse käesoleva direktiiviga.

(40) Liikmesriikidel tuleks lubada vajaduse 
korral säilitada käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate aspektide 
suhtes rangemad siseriiklikud õigusnormid 
mis tahes toodete puhul, kui see on 
tervisekaitse seisukohalt põhjendatud. 
Liikmesriigil tuleks lubada kehtestada mis 
tahes toodete suhtes rangemad 
õigusnormid, kui selline vajadus tuleneb 
liikmesriigi eripärast ja see on tervisekaitse 
seisukohalt põhjendatud. Rangemad 
siseriiklikud õigusnormid peavad olema 
vajalikud ja vastama proportsionaalsuse 
põhimõttele ning need ei tohi olla suvalise 
diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud 
piirangud. Rangematest siseriiklikest 
õigusnormidest tuleb ette teatada 
komisjonile, võttes arvesse tervise kaitse 
kõrget taset, mis tagatakse käesoleva 
direktiiviga.

Or. en

Selgitus

On kohatu rääkida komisjoni pädevusest kiita heaks või lükata tagasi tulevasi riiklikke 
meetmeid, sest riiklike meetmete ELi õigusele vastavuse üle otsustab Euroopa Kohus.

Muudatusettepanek 231
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Liikmesriikidel tuleks lubada vajaduse 
korral säilitada käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate aspektide 
suhtes rangemad siseriiklikud õigusnormid 

(40) Liikmesriikidel tuleks lubada vajaduse 
korral säilitada käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate aspektide 
suhtes rangemad siseriiklikud õigusnormid 
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mis tahes toodete puhul, kui see on 
tervisekaitse seisukohalt põhjendatud. 
Liikmesriigil tuleks lubada kehtestada mis 
tahes toodete suhtes rangemad 
õigusnormid, kui selline vajadus tuleneb 
liikmesriigi eripärast ja see on tervisekaitse 
seisukohalt põhjendatud. Rangemad 
siseriiklikud õigusnormid peavad olema 
vajalikud ja vastama proportsionaalsuse 
põhimõttele ning need ei tohi olla suvalise 
diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud 
piirangud. Rangematest siseriiklikest 
õigusnormidest tuleb ette teatada ja neile 
tuleb saada komisjonilt heakskiit, võttes 
arvesse tervise kaitse kõrget taset, mis 
tagatakse käesoleva direktiiviga.

mis tahes toodete puhul, kui see on 
tervisekaitse seisukohalt põhjendatud. 
Liikmesriigil tuleks lubada kehtestada mis 
tahes toodete suhtes rangemad 
õigusnormid, kui selline vajadus tuleneb 
liikmesriigi eripärast ja see on tervisekaitse 
seisukohalt põhjendatud. Rangemad 
siseriiklikud õigusnormid peavad olema 
vajalikud ja vastama proportsionaalsuse 
põhimõttele ning need ei tohi olla suvalise 
diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud 
piirangud. Rangematest siseriiklikest 
õigusnormidest tuleb ette teatada ja neile 
tuleb saada komisjonilt heakskiit, võttes 
arvesse tervise kaitse kõrget taset, mis 
tagatakse käesoleva direktiiviga.
Meelevaldse diskrimineerimise vahend on 
näiteks nõue suurendada terviseohu 
hoiatuste pindala üle 60 protsendi. 
Käesoleva direktiivi eesmärk on ühtsed 
pakendamis- ja märgistamiseeskirjad, 
seetõttu allub liikmesriikide 
otsustamisvabadus käesolevas direktiivis 
sätestatud eeskirjadest erinevate normide 
kehtestamisel rangetele kriteeriumidele.

Or. de

Muudatusettepanek 232
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Liikmesriikidel tuleks lubada vajaduse 
korral säilitada käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate aspektide 
suhtes rangemad siseriiklikud õigusnormid 
mis tahes toodete puhul, kui see on 
tervisekaitse seisukohalt põhjendatud. 
Liikmesriigil tuleks lubada kehtestada mis 
tahes toodete suhtes rangemad 
õigusnormid, kui selline vajadus tuleneb 

(40) Liikmesriikidel tuleks lubada vajaduse 
korral säilitada käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate aspektide 
suhtes rangemad siseriiklikud õigusnormid 
mis tahes toodete puhul, kui see on 
tervisekaitse seisukohalt põhjendatud. 
Liikmesriigil tuleks lubada kehtestada mis 
tahes toodete suhtes rangemad 
õigusnormid, kui selline vajadus tuleneb 
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liikmesriigi eripärast ja see on tervisekaitse 
seisukohalt põhjendatud. Rangemad 
siseriiklikud õigusnormid peavad olema 
vajalikud ja vastama proportsionaalsuse 
põhimõttele ning need ei tohi olla suvalise 
diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud 
piirangud. Rangematest siseriiklikest 
õigusnormidest tuleb ette teatada ja neile 
tuleb saada komisjonilt heakskiit, võttes 
arvesse tervise kaitse kõrget taset, mis 
tagatakse käesoleva direktiiviga.

liikmesriigi eripärast ja see on tervisekaitse 
seisukohalt põhjendatud. Rangemad
siseriiklikud õigusnormid peavad olema 
vajalikud ja vastama proportsionaalsuse 
põhimõttele ning need ei tohi olla suvalise 
diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud 
piirangud. Rangematest siseriiklikest 
õigusnormidest tuleb ette teatada ja neile 
võib saada komisjonilt heakskiidu, võttes 
arvesse tervise kaitse kõrget taset ning 
ühise siseturu põhimõtteid ja nõudmisi, 
mis tagatakse käesoleva direktiiviga.

Or. de

Muudatusettepanek 233
Maria do Céu Patrão Neves, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 a) Liikmesriik, kes peab vajalikuks 
säilitada ja/või kehtestada riiklikke ja/või 
piirkondlikke sätteid traditsiooniliste 
tubakaistanduste säilitamiseks 
elanikkonna sotsiaal-majandusliku 
sõltuvuse ja territooriumi hõivamisega 
õigustatud põhjustel, peab saama loa seda 
teha.

Or. pt

Muudatusettepanek 234
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Liikmesriikidele peaks jääma õigus 
säilitada või kehtestada siseriiklikke 
õigusnorme mis tahes toodete puhul 

välja jäetud
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selliste aspektide suhtes, mis ei kuulu 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, 
tingimusel et kõnealused õigusnormid on 
kooskõlas aluslepinguga ja ei kahjusta 
käesoleva direktiivi täielikku rakendamist. 
Sellest lähtuvalt võivad liikmesriigid 
näiteks säilitada või kehtestada 
õigusnorme, millega nähakse ette 
tubakatoodete pakendite 
standardiseerimine, tingimusel, et sellised 
sätted on kooskõlas aluslepinguga ja 
WTO kohustustega ega mõjuta käesoleva 
direktiivi täielikku kohaldamist. 
Tehnilistest normidest on vaja ette teatada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 22. juuni 1998. aasta 
98/34/EÜ, millega on ette nähtud 
tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 
teatamise kord.

Or. de

Muudatusettepanek 235
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Liikmesriikidele peaks jääma õigus 
säilitada või kehtestada siseriiklikke 
õigusnorme mis tahes toodete puhul 
selliste aspektide suhtes, mis ei kuulu
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, 
tingimusel et kõnealused õigusnormid on 
kooskõlas aluslepinguga ja ei kahjusta 
käesoleva direktiivi täielikku rakendamist. 
Sellest lähtuvalt võivad liikmesriigid
näiteks säilitada või kehtestada 
õigusnorme, millega nähakse ette 
tubakatoodete pakendite 
standardiseerimine, tingimusel, et sellised 
sätted on kooskõlas aluslepinguga ja 
WTO kohustustega ega mõjuta käesoleva 
direktiivi täielikku kohaldamist. 

(41) Liikmesriigid peaksid olema 
võimelised kehtestama seoses 
tubakatoodetega rangemaid õigusnorme, 
mida nad peavad rahvatervise kaitsmiseks 
vajalikuks, kui kõnealused õigusnormid ei 
kuulu käesoleva direktiivi sätete 
kohaldamisalasse. Kui tubaka- või 
seonduvad tooted täidavad käesoleva 
direktiivi nõudeid, ei tohi liikmesriigid
taoliste toodete importi, müüki või 
tarbimist keelata ega piirata.
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Tehnilistest normidest on vaja ette teatada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 22. juuni 1998. aasta 
98/34/EÜ, millega on ette nähtud 
tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 
teatamise kord.

Or. de

Muudatusettepanek 236
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Liikmesriikidele peaks jääma õigus 
säilitada või kehtestada siseriiklikke 
õigusnorme mis tahes toodete puhul selliste 
aspektide suhtes, mis ei kuulu käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, tingimusel et 
kõnealused õigusnormid on kooskõlas 
aluslepinguga ja ei kahjusta käesoleva 
direktiivi täielikku rakendamist. Sellest
lähtuvalt võivad liikmesriigid näiteks 
säilitada või kehtestada õigusnorme, 
millega nähakse ette tubakatoodete 
pakendite standardiseerimine, tingimusel, 
et sellised sätted on kooskõlas 
aluslepinguga ja WTO kohustustega ega 
mõjuta käesoleva direktiivi täielikku 
kohaldamist. Tehnilistest normidest on 
vaja ette teatada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 22. 
juuni 1998. aasta 98/34/EÜ, millega on ette 
nähtud tehnilistest standarditest ja 
eeskirjadest teatamise kord.

(41) Liikmesriikidele peaks jääma õigus 
säilitada või kehtestada siseriiklikke 
õigusnorme mis tahes toodete puhul selliste 
aspektide suhtes, mis ei kuulu käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, tingimusel et 
kõnealused õigusnormid on kooskõlas 
aluslepinguga ja ei kahjusta käesoleva 
direktiivi täielikku rakendamist. 
Tehnilistest normidest on vaja ette teatada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 22. juuni 1998. aasta 
98/34/EÜ, millega on ette nähtud 
tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 
teatamise kord.

Kui vastavaid muudatusettepanekuid, 
millega kehtestatakse standarditud 
pakendid, vastu ei võeta, muutub 
kõnealune muudatusettepanek kehtetuks.)

Or. en
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Selgitus

Standarditud pakendid tuleks muuta kohustuslikuks vastavalt teiste samade 
muudatusettepaneku esitajate muudatusettepanekutes kirjeldatud viisile.

Muudatusettepanek 237
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Liikmesriikidele peaks jääma õigus 
säilitada või kehtestada siseriiklikke 
õigusnorme mis tahes toodete puhul selliste 
aspektide suhtes, mis ei kuulu käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, tingimusel et 
kõnealused õigusnormid on kooskõlas 
aluslepinguga ja ei kahjusta käesoleva 
direktiivi täielikku rakendamist. Sellest 
lähtuvalt võivad liikmesriigid näiteks
säilitada või kehtestada õigusnorme, 
millega nähakse ette tubakatoodete 
pakendite standardiseerimine, tingimusel, 
et sellised sätted on kooskõlas
aluslepinguga ja WTO kohustustega ega 
mõjuta käesoleva direktiivi täielikku 
kohaldamist. Tehnilistest normidest on vaja 
ette teatada kooskõlas Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiviga 22. juuni 1998. 
aasta 98/34/EÜ, millega on ette nähtud 
tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 
teatamise kord.

(41) Liikmesriikidele peaks jääma õigus 
säilitada või kehtestada siseriiklikke 
õigusnorme mis tahes toodete puhul selliste 
aspektide suhtes, mis ei kuulu käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, tingimusel et 
kõnealused õigusnormid on kooskõlas 
aluslepinguga ja ei kahjusta käesoleva 
direktiivi täielikku rakendamist. Sellest 
lähtuvalt võivad liikmesriigid säilitada või 
kehtestada täiendavaid õigusnorme, 
tingimusel, et sellised sätted on vastavuses
aluslepinguga ja WTO kohustustega ega 
mõjuta käesoleva direktiivi täielikku 
kohaldamist. Tehnilistest normidest on vaja 
ette teatada kooskõlas Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiviga 22. juuni 1998. 
aasta 98/34/EÜ, millega on ette nähtud 
tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 
teatamise kord.

Or. el

Muudatusettepanek 238
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Liikmesriikidele peaks jääma õigus (41) Liikmesriikidele peaks jääma õigus 
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säilitada või kehtestada siseriiklikke 
õigusnorme mis tahes toodete puhul selliste 
aspektide suhtes, mis ei kuulu käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, tingimusel et 
kõnealused õigusnormid on kooskõlas 
aluslepinguga ja ei kahjusta käesoleva 
direktiivi täielikku rakendamist. Sellest 
lähtuvalt võivad liikmesriigid näiteks
säilitada või kehtestada õigusnorme, 
millega nähakse ette tubakatoodete 
pakendite standardiseerimine, tingimusel, 
et sellised sätted on kooskõlas 
aluslepinguga ja WTO kohustustega ega 
mõjuta käesoleva direktiivi täielikku 
kohaldamist. Tehnilistest normidest on vaja 
ette teatada kooskõlas Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiviga 22. juuni 1998. 
aasta 98/34/EÜ, millega on ette nähtud 
tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 
teatamise kord.

säilitada või kehtestada siseriiklikke 
õigusnorme mis tahes toodete puhul selliste 
aspektide suhtes, mis ei kuulu käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, tingimusel et 
kõnealused õigusnormid on kooskõlas 
aluslepinguga ja ei kahjusta käesoleva 
direktiivi täielikku rakendamist. Sellest 
lähtuvalt võivad liikmesriigid näiteks 
säilitada või kehtestada õigusnorme, 
millega nähakse ette tubakatoodete 
pakendite standardiseerimine, tingimusel, 
et sellised sätted on kooskõlas 
aluslepinguga ja WTO kohustustega ega 
mõjuta käesoleva direktiivi täielikku 
kohaldamist. Eelkõige tuleb pöörata 
tähelepanu direktiivis sätestatud 
kohustuslikke hoiatuspilte ja -tekste ning 
muid, ka näiteks suurust käsitlevate 
ühtlustamiseeskirjade rakendamisele. 
Tehnilistest normidest on vaja ette teatada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 22. juuni 1998. aasta 
98/34/EÜ, millega on ette nähtud 
tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 
teatamise kord.

Or. fi

Muudatusettepanek 239
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Kui tubaka- või sarnased tooted 
vastavad käesoleva direktiivi tingimustele, 
ei tohi liikmesriigid taoliste toodete 
importi, müüki või tarbimist keelata ega 
ebaproportsionaalselt piirata. Tootjatele 
tuleb nimelt tagada teatav õiguskindluse 
miinimumtase.

Or. de
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Muudatusettepanek 240
Sophie Auconie, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Liikmesriigid täiendavad käesoleva 
direktiivi õigusnorme kõikide meetmetega, 
mis on vajalikud Euroopa kodanike 
rahvatervise kaitseks. Tubakatoodete 
suhtes Euroopa Liidus kohaldatava 
maksustamise järkjärguline ühtlustamine 
ning teavituskampaaniate korraldamine 
meedias ja noorte seas õppeasutustes on 
kaks peamist vahendit, mille abil võidelda 
tubakaga seotud ohtude vastu noorte seas.

Or. fr

Muudatusettepanek 241
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
isikuandmeid töödeldakse ainult kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995. aasta direktiivis 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta sätestatud eeskirjade ja 
kaitseklauslitega.

(42) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
isikuandmeid töödeldakse ainult kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995. aasta direktiivis 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta sätestatud eeskirjade ja 
kaitseklauslitega. Järgida tuleb ka riikide 
andmekaitsealaseid sätteid.

Or. de

Muudatusettepanek 242
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 a) Käesolev direktiiv peab vältima 
Euroopa tubakakasvatusest sõltuva, sageli 
ebasoodsates piirkondades asuva 
elanikkonna elutingimuste halvenemist. 
Arvestades, et direktiiviga püütakse 
üksnes vähendada tubakatoodete 
tarbimisele õhutamist, tuleks igasugustes 
otsustes koostisosade ja lisaainete kohta 
nõuetekohaselt arvesse võtta 
tubakakasvatusest sõltuvatele 
elanikkonnarühmadele kaasnevat
võimalikku sotsiaal-majanduslikku mõju. 
Vaja on säilitada Euroopa 
tubakakasvatus, sest see moodustab vaid 
väikese osa tarbimisest Euroopa Liidus, 
samal ajal kui see aitab kaasa 
majanduslikule stabiilsusele mõnes 
Euroopa piirkonnas, kus on vähe 
tootmisvõimalusi. Tubakakasvatuse 
vähenemine või kadumine Euroopa 
Liidus ei mõjuta kuidagi tarbimise taset, 
vaid suurendab importi kolmandatest 
riikidest ning langetab 
kvaliteedistandardite taset.

Or. es

Muudatusettepanek 243
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Ettepanek mõjutab mitut Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud 
põhiõigust, eelkõige isikuandmete kaitset 
(artikkel 8), sõna- ja teabevabadust 
(artikkel 11), ettevõtlusvabadust (artikkel 
16) ja õigust omandile (artikkel 17). 
Tootjatele, importijatele ja levitajatele 
kehtestatavad kohustused on vajalikud 

(45) Ettepanek mõjutab mitut Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud 
põhiõigust, eelkõige isikuandmete kaitset 
(artikkel 8), sõna- ja teabevabadust 
(artikkel 11), ettevõtlusvabadust (artikkel 
16) ja kaubamärgiomanike õigust 
omandile (artikkel 17). Seetõttu on vaja 
kindlustada, et tootjatele, importijatele ja 
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selleks, et parandada siseturu toimimist ja 
tagada samas Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artiklite 35 ja 38 kohaselt tervise 
kõrgel tasemel kaitse ja tarbijakaitse. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisel tuleb 
järgida ELi õigust ja asjakohaseid 
rahvusvahelisi kohustusi,

levitajatele kehtestatavad kohustused 
tagavad mitte üksnes tervise kõrgel 
tasemel kaitse ja tarbijakaitse, vaid ka kõik 
teised põhiõigused ja et need on siseturu 
toimimist silmas pidades 
proportsionaalsed. Käesoleva direktiivi 
kohaldamisel tuleb järgida ELi õigust ja 
asjakohaseid rahvusvahelisi kohustusi,

Or. de

Muudatusettepanek 244
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Ettepanek mõjutab mitut Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud
põhiõigust, eelkõige isikuandmete kaitset 
(artikkel 8), sõna- ja teabevabadust 
(artikkel 11), ettevõtlusvabadust (artikkel 
16) ja õigust omandile (artikkel 17). 
Tootjatele, importijatele ja levitajatele 
kehtestatavad kohustused on vajalikud 
selleks, et parandada siseturu toimimist ja 
tagada samas Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artiklite 35 ja 38 kohaselt tervise 
kõrgel tasemel kaitse ja tarbijakaitse. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisel tuleb 
järgida ELi õigust ja asjakohaseid 
rahvusvahelisi kohustusi,

(45) Ettepanek mõjutab mitut Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud 
põhiõigust, eelkõige isikuandmete kaitset 
(artikkel 8), sõna- ja teabevabadust 
(artikkel 11), ettevõtlusvabadust (artikkel 
16) ja õigust omandile (artikkel 17),

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus sisalduv kaubamärgiõigustesse sekkumine ei ole siseturu toimimise 
parandamiseks kuidagi vajalik.

Muudatusettepanek 245
Toine Manders, Karl-Heinz Florenz, Frédérique Ries
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Ettepanek mõjutab mitut Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud 
põhiõigust, eelkõige isikuandmete kaitset 
(artikkel 8), sõna- ja teabevabadust 
(artikkel 11), ettevõtlusvabadust (artikkel 
16) ja õigust omandile (artikkel 17). 
Tootjatele, importijatele ja levitajatele 
kehtestatavad kohustused on vajalikud 
selleks, et parandada siseturu toimimist ja 
tagada samas Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artiklite 35 ja 38 kohaselt tervise 
kõrgel tasemel kaitse ja tarbijakaitse. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisel tuleb 
järgida ELi õigust ja asjakohaseid 
rahvusvahelisi kohustusi,

(45) Ettepanek mõjutab mitut Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud 
põhiõigust, eelkõige isikuandmete kaitset 
(artikkel 8), sõna- ja teabevabadust 
(artikkel 11), ettevõtlusvabadust (artikkel 
16) ja õigust omandile (artikkel 17). 
Tootjatele, importijatele ja levitajatele 
kehtestatavad kohustused on vajalikud 
selleks, et parandada siseturu toimimist ja 
tagada samas Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artiklite 35 ja 38 kohaselt tervise 
kõrgel tasemel kaitse ja tarbijakaitse. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisel tuleb 
järgida ELi õigust ja asjakohaseid 
rahvusvahelisi kohustusi,

Liikmesriigid peaksid järgima iga inimese 
õigust puhtale õhule majanduslike, 
sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste 
rahvusvahelise pakti artikli 7 punkti b ja 
artikli 12 tähenduses, kus sätestatakse 
igaühe õigus ohututele ja tervislikele 
töötingimustele ning õigus maksimaalsele 
füüsilisele ja vaimsele tervisele. See on 
kooskõlas ELi põhiõiguste harta artikli 37 
eesmärgiga, mille kohaselt tuleb 
kõrgetasemeline keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamine 
integreerida liidu poliitikasse.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45 a) Käesolev direktiiv annab 
väärtusliku panuse Euroopa kodanike 
tervise ja heaolu kaitseks, suurendades 
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tagatisi tarbijatele antava teabe suhtes, 
ning aitab parandada ja muuta 
objektiivsemaks teaduslikke tõendeid, mis 
kinnitavad tubaka tarbimise kahjulikkust 
inimese tervisele. Seepärast on ette näha, 
et direktiivi jõustumine vähendab 
tarbimist ja toob negatiivseid tagajärgi 
tubakakasvatajatele, samuti mõnele 
tubakakasvatusega seotud 
traditsioonilisele tööstusharule, mis on 
tähtis osa Euroopa äärepoolseimate 
piirkondade või vähearenenud 
piirkondade sisemajanduse 
koguproduktist. Sellest olukorrast 
teadlikud Euroopa Liidu institutsioonid 
peavad uurima, millised meetmed 
toetaksid arengut, ümberkvalifitseerumist 
või uute tegevusvaldkondade tekkimist 
kõnealuse kutseala esindajatele, ning 
toetama uuringuid ja asjaomase 
põllukultuuri uute mittekahjulike 
kasutusvaldkondade arendamist.

Or. es


